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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР  

Усилията на ОДМВР Бургас и съставните и структури през 2015 г. бяха насочени към 

постигане на очакваните от българските граждани реални резултати в 

противодействието на престъпността и корупцията и повишаване на административния 

капацитет.  

Изведените основни приоритети за ОДМВР Бургас през 2015г. са:  

1. Противодействие на засиления миграционен натиск върху Република България чрез 

ограничаване на незаконно пребиваващи на територията на областта чужденци. 

2. Структурно и кадрово укрепване на ОДМВР - Бургас на основата на функционален 

анализ.  

3. Ограничаване на престъпността против личността и собствеността на гражданите с 

акцент върху малките населени места и рискови групи. 

4. Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху трафика на хора, 

корупцията и икономическата престъпност. 

5. Превенция на бедствията, авариите и катастрофите, възникнали вследствие на 

човешка дейност. 

6. Повишаване на ефективността в дейността по разследването на полицейските органи. 

7. Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на изборите за 

общински съветници и кметове на общини. 

I. Противодействие на престъпността. 

През 2015 г. в ОДМВР Бургас са регистрирани 8392 престъпления. Установени са 

извършителите на общо 4079 престъпления (включително и регистрирани в предходни 

периоди) по които са повдигнати обвинения на 4031 лица. Коефициентът на 

престъпността за 2015 г. е 2025,82 престъпления на 100 хил. души население и бележи 

намаление с 89,57 престъпления в сравнение с аналогичния период на 2014г.  

Структурата на регистрираната престъпност в ОДМВР Бургас през 2015 год. остава 

относително постоянна, като най-голям е делът на престъпленията против 

собствеността – 55,8 %. Второ място в структурата заемат общоопасните престъпления 

с относителен дял от 23,9 %. На трето място са престъпленията против стопанството с 

дял от 4,81 % за 2015 год. Делът на престъпленията против личността е 3,86 % за 2015 

год.  

През периода са регистрирани 324 престъпления против личността. Приключила е 

работата по 211 престъпления (включително и регистрирани в предходни периоди), 

като е повдигнато обвинение общо на 214 лица.  

За отчетния период са регистрирани и установени извършителите на 11 умишлени 

убийства.  

Регистрираните през периода са и 166 телесни повреди. Приключила е работата по 94 

престъпления (включително и регистрирани в предходни периоди), като е повдигнато 

обвинение общо на 110 лица.  

От регистрираните 4682 престъпления против собствеността е приключила работата по 

1008 от тях, с установени общо 910 лица извършители на този вид престъпления. 

Разкрити са и 454 престъпления, регистрирани в предходни периоди с установени 645 

извършители . 

Регистрирани през периода са 146 грабежа. Приключила е работата по 78 (включително 

и регистрирани в предходни периоди), като е повдигнато обвинение общо на 93 лица.  



 Основен дял от престъпленията против собствеността заемат кражбите - 

регистрирани общо 3850 престъпления. Приключила е работата по 1173 престъпления 

(включително и регистрирани в предходни периоди), като е повдигнато обвинение 

общо на 1243 лица. Наблюдава се увеличение с около 7% пункта на разкритите 

престъпления от този вид спрямо резултатите за 2014г.  

 По видове регистрираните кражби са 532 взломни, 616 домови, 406 от магазини, 

341 на селскостопанска продукция, домашни животни и птици, 307 на части и вещи от 

МПС, 83 джебчийски и 55 кражби от офиси. 

 Регистрирани през периода са 260 измами. Приключила е работата по 59 (вкл. и 

регистрирани в предходни периоди), с общо установени и повдигнато обвинение на 63 

лица. 

Регистрираните през периода престъпления против стопанството (разпространение на 

акцизни стоки, лихварство, измами с еврофондове и др.) са 404.  По 272 (вкл. и 

регистрирани в предходни периоди) е повдигнато обвинение общо на 293 лица. 

През 2015 г. са разкрити и 1585 общоопасни престъпления (вкл. и регистрирани в 

предходни периоди), с повдигнати обвинения по установени общо 1482 лица.  

 Регистрираните през периода 216 посегателства спрямо МПС (кражби и 

противозаконни отнемания) бележат спад с около 24% спрямо 2014 година. 

Приключила е работата по общо 34 (вкл. и регистрирани в предходни периоди), с общо 

установени и повдигнато обвинение на 42 лица. 

 Регистрираните през периода са 116 палежа. Приключила е работата по общо 18 

(вкл. и регистрирани в предходни периоди), с общо установени и повдигнато 

обвинение на 22 лица. 

 За отчетния период са регистрирани 390 престъпления, свързани с наркотици. 

Приключила е работата по общо 346 (вкл. и регистрирани в предходни периоди), с 

общо установени и 337 лица, привлечени в качеството на обвиняеми за незаконно 

съхранение, пренасяне и разпространение на наркотични вещества. 

През 2015г. се наблюдава увеличение на общия брой на престъпленията, извършени от 

малолетни и непълнолетни лица на територията на ОД МВР-Бургас. Регистрираните 

противоправни деяния са 466 (347 за 2014 г.), като от тях 356 престъпления и 110 

противообществени прояви, извършени от 311 лица - 242 непълнолетни и 69 

малолетни. 

II. Опазване на обществения ред. 

С оглед обезпечаване на сигурността и обществения ред през пролетно-летния период 

на 2015г. и есенно-зимния период на 2015/2016 г. със заповеди на директора на ОДМВР 

Бургас и началниците на РУ е създадена организация за патрулно-постовата дейност на 

територията на гр. Бургас и региона. Изготвени са и списъци на постове, маршрути, 

патрулни участъци и видовете наряди, необходими за цялостното покриване на 

обслужваната територия.  

Създадена е необходимата организация за мобилизиране на силите и средствата на 

структурите в ОДМВР - Бургас за опазване на обществения ред и противодействие на 

престъпността и подобряване организацията на работа, взаимодействието и 

координацията между структурите на МВР, ангажирани в процеса на опазване и 

прибиране на селскостопанската продукцията - реколта 2015 г.  

В изпълнение на планираните мероприятия по превенция на престъпността сред децата 

и ограничаване на престъпните посегателства срещу тях е създадена организация за 

засилено полицейско присъствие в района на учебните заведения. За 

противодействието на престъпността в районите на училищата ПИ и Мл. ПИ 

осъществяват обход на територията им, извършват контрол и инструктаж на 

охранителите в училищата. В маршрутите на нарядите на РУ, осъществяващи ППД, е 



включена охраната на обществения ред в районите на училищата. В тази дейност 

участват и служители от ЗЖУ Бургас. 

През отчетния период е създадена необходимата организация за охрана на масовите 

мероприятия на територията на гр. Бургас и региона. Мероприятията с широк 

обществен интерес, съпроводени с групови и организирани посещения от граждани, 

присъствие на официални лица са разглеждани, като мероприятие с повишен риск от 

нарушаване на обществения ред. В тази връзка охраната на мероприятие от посочената 

категория се е организира като СПО и с оглед характера и мащаба на мероприятието се 

преценява необходимостта от привличане на допълнителни сили на МВР. След 

приключване охраната на рисковото мероприятие се изготвя анализ на охранителната 

дейност, целесъобразност на използваните сили и средства и разстановката им, 

правилност на отдадените разпореждания предвид развитието и динамиката на средата, 

настроенията и действията на участниците и посетителите в мероприятието. 

Във  връзка с проведените избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г . и 

втори тур на 01.11.2015 г., се изпълни следното: 

• Своевременно се отреагира на всички получени сигнали за извършени 

престъпления по чл. чл. 167-169 от НК /за купуване на гласове/ и спрямо нарушителите 

се образуваха досъдебни производства. 

• Не се допуснаха провокативни действия /оставени вещи без надзор, съмнително 

паркирани МПС и др./ в районите около обектите и учрежденията, имащи отношение 

към изборния процес.  

• Проведени бяха занятия с всички служители по теми, свързани с прилагане на 

Указания за обезпечаване на сигурността при провеждане на избори за общински 

съветници и кметове от ГДНП и Методически указания на Централната избирателна 

комисия по прилагане на Изборния кодекс.  

При охрана на обществения ред при провеждане на предизборни мероприятия и 

охраната на изборните места, служителите не се подадоха на провокативни действия от 

страна на политически партии, коалиции и граждани. На инструктажите се обръщаше 

особено внимание и не се допусна водене на политически разговори, оценяване хода на 

гласуването и правене на прогнози от страна на полицейските служители. 

По повод получени данни в Главна дирекция “Национална полиция” за възможни 

интервенции срещу дипломатически представителства, обекти на Израел, а така също и 

срещу израелски граждани, бяха предприети незабавни действия за недопускане на 

терористични актове, засилени мерки за сигурност на израелски обекти в област 

Бургас, недопускане нарушения на обществения ред и други противоправни деяния.  

По повод получена информация в Главна дирекция “Национална полиция”, по 

дипломатически път, за отправени заплахи към Дипломатическата мисия на Република 

Турция, както и други турски обекти на територията на страната, бяха предприети 

незабавни действия за недопускане на терористични актове, засилени мерки за 

сигурност на Консулството на Република Турция в гр. Бургас, недопускане нарушения 

на обществения ред и други противоправни деяния. 

 Предприети са мерки за опазване на обществения ред през летния туристически 

сезон 2015 г. Разработен е план за дейността на ОДМВР Бургас и планове за дейността 

на черноморските РУ. 

Проведени са работни срещи с кметовете на черноморски общини и представители на 

редица търговски дружества, на които са обсъдени възможностите за поемане 

издръжката на командировани служители от вътрешността на страната. 

 Сключени са споразумения с кметовете на общини Несебър, Поморие, Созопол, 

Приморско и Царево, за обединяване на усилията за осигуряване на безопасността и 

спокойствието на гражданите, пребиваващи на съответните територии и осигуряване на 



средства за пътуване, храна и настаняване в средства за подслон в размера на 

командировъчните за служителите от структурите на МВР в страната.  

В условията на повишаващ се интерес към южното Черноморие, през летния 

туристически сезон на туристи от Р.Чехия и Р.Румъния бяха командировани 

полицейски служители от посочените държави, съответно в РУ Приморско и РУ 

Несебър. Командированите полицейски служители от Чехия и Румъния бяха включени 

в съвместни наряди по охраната на обществения ред и осигуряване на логистична 

помощ при работа с туристи от посочените държави. 

Командированите служители след предварителен инструктаж са включени в нарядите 

по охраната на обществения ред на територията на съответните районни управления. 

През 2015г. служителите на ППД при ОДМВР Бургас са провели 2186 специализирани 

полицейски операции, взели са участие в 1468 масови мероприятия. Задържани са 4784 

лица по чл.72 от ЗМВР, а принудително доведените в РУ при ОДМВР Бургас са 1250, 

от които 539 са обявени за издирване. Извършена е проверка на 83049 МПС и са 

установени 20 МПС, обявени за издирване. Съставени са 8540 акта за установени 

нарушения по по Закона за министерството на вътрешните работи и Правилника за 

приложението му (ЗМВР, ППЗМВР), Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ), 

Закона за българските документи за самоличност и Закона за чужденците (ЗБЛД, 

ЗЧРБ), по наредби на Общинските администрации и други нормативни документи, 

както и 859 глоби по фиш. 

От 01.01.2015г. до 31.12.2015г. на територията на областната дирекция са регистрирани 

8 престъпления и злополуки с огнестрелно оръжие, при които има двама убити, 

четирима  самоубили се и двама ранени. Регистрирани са кражби на 6 бр. огнестрелно 

оръжие. 

 Иззети са 14 незаконно притежавани огнестрелни оръжия и 159 бр. боеприпаси. 

През отчетния период са регистрирани 536 газови и 160 пневматични оръжия. Отнети 

са 28 разрешения за дейности с късо и ловно огнестрелно оръжие, направени са 39 

отказа за придобиване на огнестрелно оръжие и са съставени 90 акта за различни 

нарушения на изискванията на ЗОБВВПИ и подзаконовите нормативни актове.  

 През 2015 г. на територията на ОДМВР-Бургас са осъществявали дейност 209 

охранителни фирми, лицензирани съгласно чл. 4 от ЗЧОД, от които 52 звена за 

самоохрана и 12 фирми, извършващи транспортиране на ценни пратки и товари. На 

обслужваната територия работят 1931 охранители, назначени с трудов договор на 

длъжност ”Охранител”. 

Извършени са охранителни обследвания и е взето участие в комисии за извършване на 

такива на  16 национални стратегически обекта, 4 обекта на МВР и такива, охранявани 

от МВР. 

За отчетния период в РУ при ОДМВР-Бургас са извършени 1226 броя проверки на 

обекти, охранявани от лица, извършващи дейност съгласно чл.5 от ЗЧОД и са 

направени 159 броя предписания по чл.41, ал.2, т.3 от  ЗЧОД.  

В изпълнение на заповеди на директора на ОДМВР-Бургас са извършени 3 проверки в 

офиси на юридически лица съгласно чл.41 от ЗЧОД, съвместно с ПИ и Мл.ПИ при РУ в 

ОДМВР-Бургас. Във връзка с направените констатации от извършените проверки на 

документацията в офисите на охранителните фирми, през 2015 г. са изготвени и 

връчени 3 броя АУАН за установени нарушения на ЗЧОД.  

На територията на ОДМВР-Бургас ежемесечно се извършват проверки на инкасовата 

дейност, осъществявана от лицензирани частни охранителни фирми. За отчетния 

период , съгласно утвърдени месечни графици в РУП при ОДМВР-Бургас са извършени 

56 проверки на автомобили и екипи, осъществяващи транспортирането и охраната на 

ценни пратки и товари в съответствие с изискванията на ЗЧОД и Наредба I-121/2004 г.  



Във връзка с внесени промени в разпоредбите на чл.29 от НООРТОБ, приети на 

27.01.2015 г. на заседание на общински съвет–Бургас (с протокол №47/27.01.2015г.), 

касаещи организацията на контролно-пропускателния режим в нощните и питейни 

увеселителни заведения на територията на Община Бургас, бяха извършени 

първоначални и последващи проверки на всички обекти от тази категория.  В резултат 

на направените задължителни предписания и сигнални писма до собствениците на 

нощни заведения, за всички обекти бха изготвени и съгласувани с РУ при ОДМВР-

Бургас план за охрана и правилник за пропускателния режим, бяха оборудвани с 

технически средства за персонална проверка на посетителите, камери за 

видеонаблюдение и съхранение на записите в регламентирания в наредбата срок. Във 

връзка с предприетите мерки за повишаване сигурността в нощните питейни и 

увеселителни заведения на територията на Община Бургас, през 2015 г. не са 

регистрирани инциденти. 

Предвид направените промени в НООРТОБ, относно издаване на разрешение за 

удължено работно време на обекти след 24.00 ч. в ОДМВР-Бургас от началото на 

м.март 2015г.  са издадени 26 становища в съответствие с изискванията на чл.30 ал.3, 

т.3 и т.4 от НООРТОБ.           

III.Осигуряване безопасност на движението 

През 2015 г. на територията на Бургаски регион са настъпили 328 ПТП с тежки 

последици, при които загиналите са 36, а ранените са 384. Сравнено с резултатите за 

същия период на  2014 г. се отчита намаление на  броя на произшествията с 141, 

намаление на броя на   ранените с 192 и на загиналите с 7. 

Несъобразената скорост като нарушение на водачите е водеща причина за настъпилите 

ПТП с тежки последици. За периода са регистрирани 95 тежки ПТП с 9 загинали и 115 

ранени. Съпоставено със същия период на 2014 г. са регистрирани 151 тежки ПТП с 14 

загинали и 183 ранени.Отчита се  намаление на произшествията с 56, на ранените с 68  

и намаление на загиналите с 5. 

За управление на МПС с превишена скорост през 2015г контролните органи са 

констатирали 8753 нарушения . Съставени са 707 АУАН и 8046 фиша.   

Отнемане на предимство е следващото нарушение на водачите, довело до настъпването 

на 68 ПТП с 5 загинали  и 74 ранени участника.Съпоставено ъс същият период на 

2014г. са регистрирани 86 тежки ПТП с 4 загинали и 110 ранени. Констатира се 

намаление с 18  ПТП , на ранените с 36 и увеличение на загиналите с 1. За неспазване 

на предимство през 2015 година контролните органи са констатирали 1641 нарушения. 

Съставени са 777 АУАН и 864 фиша. 

Следват ПТП, настъпили поради нарушения от пешеходци. Регистрирани са 5 тежки 

ПТП, с 5 ранени и 0 загинали. Съпоставено със същия период на 2014 г. Са 

регистрирани 23 тежки ПТП с 22 ранени и 1 загинал.Отчита се намаление на 

произшествията с 18, на ранените с 17 и намаление на загиналите с 1. 

Общата административно-наказателна дейност за 2015 г., осъществена от сектор ПП 

при ОДМВР Бургас, възлиза на 33226 констатирани нарушения. Съставени са 14161 

АУАН и 18773 фиша. 

Приоритети в дейността на ОДМВР Бургас за следващата 2016г. ще бъдат: 

1. Продължаване на дейността по оптимизиране на структурата и управлението на МВР 

и подобряване на административния капацитет. 

2. Повишаване на професионалната подготовка на служителите и ефективността на 

оперативно-издирвателната дейност. 

3. Ограничаване на миграционния натиск върху Република България и противодействие 

на нелегалната миграция и незаконното превеждане през граница. 



4. Повишаване на възможностите на МВР за противодействие на тероризма и 

радикализацията.  

5. Утвърждаване на превенцията като постоянна политика за противодействие на 

престъпността. 

6. Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с 

разпространението на наркотични вещества.. 

7. Ограничаване на щетите за държавния бюджет от контрабанда с акцизни стоки, 

измами с ДДС, злоупотреби с еврофондове. Пресичане на опити за корупция и 

злоупотреба с власт. 

8. Повишаване на ефективността в борбата с организираната престъпност с акцент 

върху трансграничния трафик на наркотични вещества, трафика на хора, културни 

ценности, огнестрелни оръжия и други общоопасни средства. Противодействие на 

киберпрестъпността. 

9. Превенция на пътнотранспортните произшествия с акцент върху разширяване 

обхвата на автоматизирания технически контрол по спазване на правилата за движение 

по пътищата. 

10. Гарантиране на сигурността и обществения ред при произвеждането на избори за 

президент и вицепрезидент на Република България. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ 

В РД ПБЗН-Бургас се създаде организация и се изпълниха основните задачи и 

дейности, заложени в утвърдения от Директора на ГД ПБЗН „План за управленската 

дейност на РДПБЗН- Бургас за 2015 г.”. 

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия. 

Пожарогасителната и спасителна дейност през периода от 01. 01. 2015 г. до 31. 12. 2015 

г. се извършваше в съответствие с изискванията на нормативните актове на МВР, 

указанията на ГДПБЗН-МВР, конкретните особености и оперативна обстановка в 

обектите и населените места на областта. 

Средната интензивност на излизанията за денонощие през 2015 г. се е повишила с 1,63 

в сравнение с предходната година (8,25 за 2014 г. на 9,88 за 2013 г.). За 2015 г. 

структурните звена към РД ПБЗН-Бургас на територията на областта са реагирали на 

общо 3604 сигнала срещу 3010 за 2014 г., при които има 4 загинали и 23 пострадали, 

срещу 4 загинали и 15 пострадали за 2013 г. За отчетния период при осъществяване на 

ПГСД има 1 пострадал служител, срещу 0 пострадали за 2014 г.. Запазва се 

тенденцията от 2014 г. и няма загинали при изпълнение на служебните си задължения 

служители през 2015 г. 

 

ПО ВИД НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА 2015 2014 

Пожари със загуби: 571 488 

Пожари без загуби: 1441 915 

Аварийно-спасителни дейности: 185 242 

Дежурства: 318 183 

Помощни операции: 941 1042 

Лъжливи повиквания: 148 140 

ПО ПРИЧИНИ (пожари със загуби) 2015 2014 

Неустановени/в процес на установяване: 136 143 

Небрежност и/или неправилни действия: 140 84 

Късо съединение: 133 134 



 

От изнесената статистическа информация за 2015 г. се отчита повишение на 

получените сигнали със около 19,73% в сравнение с 2014 г. Наблюдава се повишаване 

на броя на пожарите със загуби, на дежурствата с пожарна техника и лъжливите 

повиквания и понижаване на броя на помощните операции. Изключително се е 

повишил броя на пожарите без материални загуби (с почти 58%, в сравнение с 2014 г.). 

През 2015 г. се отчита понижаване на броя на пожарите, чийто причини не са били 

установени от органите за ПБЗН на 136 при 143 през 2014 г., както и на тези, 

причинени с умисъл, като с запазва същата тенденция от 2013 г. От изнесената 

статистическа информация е видно повишение с около 67% на броя на пожарите, 

предизвикани от небрежност и/или неправилни действия, от които пожарите причинени 

от небрежност при боравене с открит огън са 88 за 2015 г., в сравнение с 42 броя за 

2014 г. (увеличение с около 109,52% в сравнение с предходния отчетен период). 

По отрасли се отчита се спад в броя на пожарите в областта на енергетиката с 20 

произшествия за 2015 г. при 26 за 2014 г.. Наблюдава се повишаване в броя на 

произшествията свързани с жилищното стопанство (204 за 2015 г. срещу 187 за 2014 г.), 

търговия и ремонт (32 за 2015 г. срещу 12 за 2014 г.), както и в сферата на 

хотелиерството и ресторантьорството (42 за 2015 г. срещу 35 за 2014 г.). 

Превантивна дейност и контрол. 
Във връзка със заповед рег. №1983з-304/20.07.2015 г. на директора на ГДПБЗН-МВР и 

на основание чл. 11 и чл. 17, ал. 2, т. 2 от Наредба №Iз-8121з-196/19.02.2015 г. за 

осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита 

на населението през м. август бе извършена проверка на плановете за защита при 

бедствия на всички общини от област Бургас. При проверката се установи, че 

плановете са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 2 и ал. 10 от Закона 

за защита при бедствия (ЗЗБ), като задължителните части: земетресение, наводнение и 

ядрена и радиационна авария са изготвени и актуализирани към момента на проверката. 

Като специфични опасности за територията на общините, допълнително са разработени 

и частите: горски и полски пожар, промишлени аварии, снегонавявания, обледявания и 

свлачища, терористичен акт. 

През настоящата година са актуализирани и плановете за действие при нефтени 

разливи в частта им за МАСО и БАСО. 

В началото на годината всички РСПБЗН от региона уточниха и актуализираха 

списъците на обектите подлежащи на комплексни и контролни проверки и изготвиха 

графици за извършване на проверки в тях, в съответствие с изискванията на чл. 16 и чл. 

17, ал. 2 от Нарeдба №8121з-882/25.11.2014 г. Общо в Бургаска област в списъка за 

извършване на комплексни проверки са регистрирани 553 бр. обекти. 

През отчетния период в областта са извършени общо 41 сертификационни проверки 

предимно в складове под митнически контрол и пристанищни кейови места срещу 16 за 

2014 г. Издадени са 41 бр. сертификати. Не е отказано издаването на сертификат за 

нито един обект. 

Техническа неизправност: 81 51 

Умисъл: 22 34 

Самозапалване: 29 14 

Огневи работи: 1 6 

Строителна неизправност: 3 4 

Детска игра 5 5 

Други 17 9 

Природни явления 1 2 

Нарушена технология 3 2 



В ежедневната си дейност служителите, упражняващи ДПК в областта през 2015 г., са 

извършили общо 1470 бр. контролни и 1596 бр. тематични проверки в обекти и 

строежи. В сравнение с 2014 г., когато са извършени съответно 1237 бр. контролни и 

2865 бр. тематични, отчитаме завишаване броя на контролните проверки в областта. 

Броят на тематичните е намален, което е свързано главно с настъпилите нормативни 

промени за допускане до участие на земеделска техника в изтеклата жътвена кампания. 

За отстраняване на констатираните нарушения през 2015 г. са връчени общо 793 

разпоредителни документа, от които 143 бр. протоколи от комплексни проверки и 650 

бр. разпореждания срещу 729 разпоредителни документа, от които 162 бр. протоколи и 

567 бр. разпореждания за 2014 г.. Изготвени са 778 бр. констативни протоколи след 

извършени контролни проверки, срещу 621 бр. за 2014 г. 

През 2015 г. са издадени общо 74 акта за принудителни и административно-

наказателни мерки срещу 68 акта през 2014 г. През периода наложените принудителни 

мерки са общо 4 бр., а административно-наказателните – 70 бр. по ЗМВР. Тук трябва да 

се отбележи, че през 2015 г. за първи път от години наред бе приложена процедура по 

спиране използването на обект съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от Наредба №8121з-882 във 

връзка с чл. 255 от ЗМВР – хотел „Планета”, к. к. „Слънчев бряг”, общ. Несебър. Към 

настоящия момент е в ход процедура за обжалване по същество на заповедта за 

налагане на ПАМ пред Административен съд – гр. Бургас. Относно същата през 

периода приключиха и две съдебни дела за обжалване на предварителното ú 

изпълнение пред Административен съд – гр. Бургас и тричленен състав на ВАС, след 

които заповедта бе потвърдена и оставена в изпълнение. 

За опазването на горите от пожари съгласно план за взаимодействие между ИАГ и 

ГДПБЗН – МВР за опазване на горите от пожари рег. №1983р-1495/28.01.2015 г. бяха 

организирани по утвърден график съвместни проверки в ДГС и ДЛС за проверка 

изпълнението на противопожарните мероприятия за 2014 г. и предвидените за 2015 г., 

както и готовността за откриване и гасене на пожари в горския фонд. За резултатите от 

проверките бяха изготвени съвместни протоколи за всяко ДГС и ДЛС. Регионалната 

програма за опазване на горите бе защитена на 25.03.2015 г. в гр. Бургас пред 

междуведомствена комисия с представители от ИАГ. 

До момента са извършени общо 585 бр. тематични проверки в обектите за масово 

пребиваване на хора – почивни станции, хотели, хижи, учебни, детски и здравни 

заведения, търговски обекти, складове и др. При проверките беше обърнато особено 

внимание на състоянието на ел. инсталациите, изправността, месторазположението, 

начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, условията за успешна 

евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата за противопожарни 

нужди, водоизточници, пожарни хидранти, инсталации за пожароизвестяване и 

пожарогасене и състоянието на уредите за първоначално пожарогасене. Извършени са 

инструктажи на служителите от социалните служби по отношение правилата за работа 

с различните видове отоплителни и нагревателни уреди. В местните  средствата за 

масово осведомяване са подадени материали, информиращи населението за 

противопожарните мерки, които трябва да се спазват през отоплителния сезон, 

особености на различните отоплителни уреди и техника на безопасност при 

използването им. Въпреки това в областта от началото на отоплителния сезон 

2015/2016 г. до момента са възникнали общо 13 бр. пожари свързани с есенно-зимния 

отоплителен сезон. 

ДПК в инвестиционния процес 

За 2015 г. в областта са заведени на контрол над 120 новостроящи и реконструиращи се 

обекти. Съгласно графиците за извършване на проверки същите бяха поетапно 

проверени. Проверките са отчетени и отразени в дневник – приложение №3 към чл. 21 



от Наредба №8121з-882. Служителите работещи в направление ДПК и ПД и през тази 

година често използваха дадените ни възможности за контрол по време на 

строителството чрез вписване на предписания в заповедните книги на строежите. За 

периода са отчетени общо 34 бр. предписания. 

Общо в областта са издадени 600 становища по смисъла на чл. 143 от ЗУТ. 

Издадени са общо 25 бр. решения за отказ за издаване на становище за съответствие на 

инвестиционен проект с правилата и нормите за ПБ (приложение №28 от Наредба 

№8121з-882). В сравнение с 2014 г., когато същите са били 33 бр. през отчетната година 

броят на разгледаните инвестиционни проекти, които несъответстват на изискванията 

за пожарна безопасност е намален. Същите са изготвени от: 01РСПБЗН – Бургас (14 

бр.), РДПБЗН Бургас (6 бр.), 02РСПБЗН – Бургас (2 бр.), РСПБЗН – Поморие (2 бр.) и 

РСПБЗН – Несебър (1 бр.). 

Представители на службите за ПБЗН са взели участие в общо 339 държавни 

приемателни комисии срещу 318 за 2014 г. 

Реконструкциите и ново строителство в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД продължиха с 

високи темпове и през изтеклата година. Към момента строителството по изграждането 

на „Комплекс за преработка на тежки остатъци” е към края си, като предстои 

въвеждане в експлоатация. За 2015 г. въпросният строеж остава най-големият 

инвестиционен проект на територията на страната. 

Превантивен контрол-водно-стопански обекти и обекти с опасни вещества. 

Съгласно Наредба № 8121з-196 бе създадена необходимата организация за 

осъществяване на качествен контрол. Издадена е заповед на директора на РДПБЗН – 

Бургас за разпределяне на обектите за ПК на служителите от група „ПКПД” към сектор 

„ПКД” при РДПБЗН – Бургас и бе утвърден график за извършване на контролни и 

комплексни проверки за 2015г.. 

- Контрол на ПОВО /потенциално опасни водостопански обекти/: 

В изпълнение на заповед рег. №Р-64/12.03.2015 г. на министър-председателя на Р. 

България и на основание заповеди рег. №РД-10-84/06.04.2015 г. и РД-10-208/30.09.2015 

г. на областния управител на Бургас през изминалата година бяха проверени за 

техническото и експлоатационно състояние 45 потенциално опасни язовира в 

периодите от 14.04.2015 до 24.04.2015 г. и от 19.10. 2015 до 30.10.2015 г. Резултатите от 

проверките са отразени в индивидуални протоколи по образец. Извършен е преглед на 

потенциално опасните водни обекти в 9 общини, в т. ч. язовирите за питейно-битово 

водоснабдяване на „В и К” ЕАД, тези за напояване на „НС” ЕАД, стопанисвани от 

общини, сдружения за напояване и частни лица. 

За изминалата 2015 г. са извършени общо 674 бр. проверки като от тях 129 бр. на 

обекти по чл. 35 от ЗЗБ, 172 бр. на обекти по чл. 36 от ЗЗБ и 262 бр. обекти от 

междуведомствени комисии. Резултатите от проверките са отразени в 332 бр. 

констативни протокола и 69 бр. констативни акта. 

Доброволни формирования за ПБЗН. 
Към момента на територията на област Бургас са регистрирани 6 доброволни 

формирования в общините: Бургас, Средец, Камено, Царево и Несебър и Созопол с 

численост на състава от 195 души, което е 57% от определената квота за максимален 

брой на доброволците (345 човека) за цялата област. 

Организирани бяха семенари с представяне на презентации и агитационни кампании в 

общините, в които все още няма формирани доброволни формирования с цел 

подпомагане на дейностите на териториалните структури към РДПБЗН – Бургас.  

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РО „НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ“ 

към РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН 

1. Дейност по постъпили преписки и жалби: 

През отчетния период в РО НСК Бургас към РДНСК Югоизточен район общия 

документооборот е 3418 бр. преписки (без исканията за ДПК и уведомителни писма за 

заверени заповедни книги и издадени разрешения за строеж), като са постъпили 786 бр. 

новообразувани преписки. 

 2. Дейност по извършени проверки и издадени заповеди: 

През отчетния период са извършени 588 бр. проверки в общини по преписки за 

незаконно строителство и по жалби и сигнали на граждани, като съответно са 

предприети последващи действия и изготвени отговори.  

По важните проверки през годината са следните: 

Извършени са последващи действия по процедурата, регламентирана в Наредба №13 за 

премахване на незаконни строежи на територията на Област Бургас. Извършват се 

необходимите действия за премахване на незаконни строежи в архитектурно- 

градоустройствен резерват „Старинен Несебър“ и местността „Ченгене скеле“ в  

землището на гр. Бургас. За тези, за които има влезли в сила заповеди за премахване, се 

извършват необходимите процедури по премахването им. 

Извършени са 1692 служебни проверки по реда на чл. 156 ЗУТ на издадените от 

главните архитекти на общините разрешения за строеж. За установени нарушения на 

нормативните разпоредби срещу съответните длъжностни лица са образувани 

административно – наказателни производства и са съставени актове по ЗАНН - общо 17 

броя. 

Извършени са планови проверки – 17 бр., за дейността на всички общини на 

територията на Област Бургас. Проверени са всички морски плажове на територията на 

Бургаска област и предприети действия за привеждане в изпълнение на заповеди за 

премахване, издадени след влизане в сила на ЗУЧК през 2008г. Във връзка със Заповед 

№РД-13-036/17.03.2015г. на Началник ДНСК от 18.03.2015г. до 21.03.2015г. 

включително са проверени общо 76 бр. свлачища, включително и регистрираните от 

„Геозащита“ ЕООД Варна. 

В изпълнение на Заповед № РД-13-090/08.05.2015г. на зам. началник ДНСК, служители 

на РО НСК Бургас извършиха проверка за наличие на дюнни образования на 

територията на Област Бургас в периода от 11.05.2015г. до 29.05.5015г. като са 

проверени общо 387 имота. 

2. Дейност по приемане и разрешаване ползването на строежи в Р България: 

През отчетния период са издадени Разрешения за ползване на 222 строежа. 

3. Дейност по премахване на незаконни строежи:  

През отчетния период са премахнати 68 бр. незаконни строежи, като 30 от тях –

принудително и 38 доброволно. По-важни премахнати строежи с влезли в сила 

заповеди по чл. 225 ЗУТ: 

- “Двуетажна масивна сграда”, /под № 2 по схема на Община Бургас в района на 

„Параклиса“/, намиращ се в землището на гр. Бургас, неурегулиран поземлен 

имот, представляващ Отдел 235 – Държавен горски фонд местност „Ченгене 

скеле“, землището на гр. Бургас,   

-  „Едноетажна масивна сграда” /№ 3 по схема на Община Бургас в района на 

бетонов път – канали/, намиращ се в землището на гр. Бургас, неурегулиран 

поземлен имот, представляващ Отдел 236 – Държавен горски фонд в местност 

„Ченгене скеле”,   

-  „Масивна едноетажна сграда, с тавански етаж и покрита веранда”/ № 15 по 

схема на Община Бургас в р-на на бетонов път – канали/, намиращ се в 



землището на гр. Бургас, неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 

236 – Държавен горски фонд в местност „Ченгене скеле,   

-  „Двуетажна сграда /№ 8 по схема на Община Бургас, район  „Бетонова пътека- 

Нефтобаза“ НУПИ отдел 236 и отдел 236 „1“–ДГФ, м. „Ченгене скеле“, 

землище на гр. Бургас  

- „Водопровод“, находящ се в северозападната част на ПИ 44094.4.515, ПИ 

440094.4.122/общински път/, м-ст „Иванови колиби“ , землище на с. Лозенец; 

- „Масивна сграда - кръгла дискотека“ , намираща се в ПИ 67800.54.52; 54; 55; 4 

по КК на м. „Мапи“, землище на гр. Созопол 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДНСК- ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН  

за 01.10.2015-31.12.2015 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ”  

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 2015 г. и утвърдения 

годишен план, както и на допълнително възложените за изпълнение задачи. Във връзка 

с извънредната задача с висок приоритет по споразумението за сътрудничество между 

ДА “Архиви” и музея “Яд Вашем” – Израел, необходимостта от корекции на вече 

изготвени дигитални образи през 2013 г. за сайта “Фотоархив”, както и поради  

намаляне на числения състав, плана на Дирекцията бе актуализиран, като отпаднаха 

следните задачи:  

1. Контролно – методически проверки – 5 бр. 

2. Научно-техническа обработка на учрежденски фондове, приети предни години 

– 4 бр. 

3. Научно-техническа обработка на лични фондове, приети предни години – 6 бр. 

4. Импорт на архивни единици в ИСДА, както и въвеждането в ИСДА на спомени 

и на ЧП
та

.  

5. Изготвяне на 2 съобщения за сп. “Архивен преглед”. 

6. Изготвяне на 1 статия за периодичния печат по архивни документи. 

№ Дейност брой 

1.  Новообразувани преписки 865 

2.  Входящи документи /без искания за издаване на разрешение за ползване, 

уведомителни писма за заверени заповедни книги и издадени разрешения за 

строеж/ 

190 

3.  Изходящи документи 198 

4.  Контрол на строителните книжа:  

4.1. Постъпили жалби срещу разрешения за строеж 1 

4.2.  Общо издадени заповеди по чл.216 ЗУТ 11 

4.3.  Образувани административно наказателни производства /АНП/ срещу главни 

архитекти и длъжностни лица на общини/райони 

9 

4.4. Издадени проекто-наказателни постановления срещу главни архитекти и 

длъжностни лица на общини/райони 

- 

5.  Административно наказателна дейност  

5.1.  Общо съставени актове за установяване на административни нарушения на 

физически и юридически лица 

- 

5.2.  Общо издадени проекто-наказателни постановления на физически лица - 



През 2015 г. исканите информации, справки и становища са представени в срок и не е 

допуснато просрочване. 

Организацията, ръководството и контролът по изпълнението на задачите се 

осъществява по утвърдени форми – оперативки със служителите, провеждани от 

началник отделите, ежедневни контакти, почти ежемесечни срещи със служителите и 

др. 

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

администрация и 26 – специализирана. 

През 2015 г. Дирекция „РДА” – Бургас работи с непълен щат и в четирите отдела, 

поради пенсиониране на служители, един незает щат от 2014 г. и отпуск поради 

бременност и майчинство. 

През годината бяха проведени конкурентни подбори за началник отдел в Държавен 

архив – Сливен и главни и старши експерти в отделите в Бургас, Сливен и Стара 

Загора. Осъществи се процедура за преназначаване на експерт след изтичане на 

едногодишния изпитателен срок. 

Успоредно с описаните по-горе процеси бяха разработени длъжностни характеристики 

на служителите. 

През отчетния период Дирекционния съвет не проведе заседания. 

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

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

определените срокове, бяха разработени годишните планове и проведени междинните 

срещи със служителите. 

През 2015 г. се проведе от ИПА планираното обучение на началник отдела в Държавен 

архив – Сливен. През месец септември трима служители на РДА – Бургас  участваха в 

дистанционно обучение, организирано от Института по публична администрация на 

тема „Отворена и прозрачна администрация – принципи, политика, практики”, а 

четирима – в дистанционно обучение на тема „Прилагане на 

Административнопроцесуалния кодекс (електронен курс за неюристи). 

През м. септември 2015 г. 10 служители участваха в обучение за работа с разработените 

и внедрени нов модул и функционалност към ИСДА, в рамките на проект N 13-32-

5/24.02.2014 г. „Подобряване качеството на комплексното административно 

обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани 

услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и 

юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на 

държавните архиви (ИСДА)”, финансиран от Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

С цел повишаване на квалификацията двама от експертите на отдела в Бургас се 

обучаваха в организирания от Бургаския бизнес инкубатор, тридневен безплатен курс 

за работа с Фотошоп за напреднали, а директорът – в двудневен курс “Управление на 

времето. Как да се справим със стреса на работното място?”, проведен от същата 

институция. 

През годината са проведени 55 заседания на ЕПК в отделите, на които са разгледани 

259 материала и протоколите са одобрени от директора. В сравнение с предходната 

година броят на заседанията се запазва с несъществена разлика в разгледаните 

материали, но спрямо 2013 г. има сериозно нарастване на броя на заседанията както и 

на разгледаните материали са удвоени, което показва, че се утвърждава  по–различен 

ритъм на работа на комисиите. В резултат на промените в щата на Дирекцията в 

съставите на ЕПК в отделите в Сливен и Ямбол се включиха главните специалисти, 

след допълване на длъжностните им характеристики. 



Комисиите в отделите Сливен, Стара Загора и Ямбол са тричленни, тъй като численият 

състав на архивите не позволява да се назначи ЕПК с 5 души, което е в противоречие с 

Типовия правилник за състава, организацията и дейността на ЕПК, утвърден на 

3.02.2011 г., в който е предвидено комисията да се състои от председател, секретар и 

трима членове – т.е. 5 души. От 2011 г. периодично поставям въпроса за числения 

състав на ЕПК, тъй като може да се подложи на съмнение легитимността на решенията 

на ЕПК с по – малък състав. 

През отчетния период Регионалната експертна оценителна комисия на Дирекцията не е 

заседавала, тъй като не са постъпили предложения от физически и юридически лица за 

предаване на архивни документи срещу заплащане. 

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

Във връзка със сключения през 2014 г. нов договор за абонаментно обслужване на СОТ 

в отделите в Сливен, Стара Загора и Ямбол бе монтирана нова техника по старите 

позиции за охрана, но има непокрити помещения. 

В резултат на извършената през 2014 г. проверка от Служба по трудова медицина и 

изготвените протоколи за идентифицирани опасности и рискове по електро и 

пожаробезопасност в четирите отдела в началото на 2015 г. фирма "Медикус - 2001", в 

изпълнение на Възлагателно писмо 26-00-33/14.01.2015 г. от ДА "Архиви", изпълни  

дейности за осигуряване на експлоатационната електро и пожаробезопасност. 

През ноември и декември се проведоха профилактичните медицински прегледи на 

служителите в отделите в Бургас, Стара Загора и Ямбол, но в Сливен не се състояха. 

В края на годината фирма „Пест контрол БГ” извърши дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация на работните помещения  и архивохранилищата. 

В отдела в Стара Загора е извършена проверка по охранително обследване от МВР – 

Стара Загора и РС “ПБЗН” – Стара Загора, а в отдела в Бургас от РС “ПБЗН” – Бургас 

като разпорежданията за отстраняването на констатираните пропуски са на вниманието 

на ръководството на ДА “Архиви”. 

Продължи работата по проект “Студентски практики” в отдела в Ямбол. В архивите в 

Бургас, Стара Загора и Ямбол студенти от Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” и 

Факултет “Техника и технологии” - Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора 

проведоха учебни практики и стаж. Студентите се запознаха с професията “архивист” и 

добиха практически опит в реална работна среда. 

Със заповед № РД-10-64 от 11.03.2015 г. на областния управител на Област Бургас 

директорът на Дирекция „РДА” – Бургас е включен в състава на Областната комисия 

“Военни паметници” и участва в нейните заседания.  

Служител на архива в Сливен е включен в учредения в града Инициативен комитет 

“100 години Каймакчаланска епопея” за отбелязване годишнината през 2016 г. 

През годината директорът на Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас 

осъществи срещи по организационни и други въпроси, свързани с дейността на 

дирекцията, с областния и заместник областните управители на административна 

област – Бургас и заместник кмета на Община Бургас, а началник отдела в Стара Загора 

с областния управител на административна област – Стара Загора във връзка с 

материалната база на архива. 

През 2015 г. Съюзът на ветераните от войните – Бургас удостои Дирекция “РДА” – 

Бургас с юбилеен медал “70 години от победата над фашизма”. 

ІІ. Предархивни и архивни дейности - Заложените в плана задачи, свързани с 

предархивните и архивни дейности се изпълняват ритмично. 

Приоритет в дейността на експертите е подобряване на работата с действащите 

фондообразуватели, чрез извършване на контролно–методически проверки, провеждане 

на семинари и обучения на ПДЕК и на служители, отговарящи за учрежденските 



архиви, оказване на методическа помощ при съставянето на номенклатури на делата и 

на актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, 

вътрешни правила за работа на учрежденските архиви и др. 

Ежегодното актуализиране на Списъци 1 и 2 на действащите фондообразуватели, 

съгласно утвърдената процедура, дава възможност за ефективно планиране на 

методическото ръководство и контрол във фондообразувателите.  

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

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

икономическия живот като приватизация, ликвидация, обявяване в несъстоятелност, 

закриване и преобразуване. Същественото увеличаване на фондообразувателите през 

2012 г. се дължи на отпадане на подборното комплектуване на училищата. През 2015 г. 

са заведени на отчет 24 нови фондообразуватели в Списък 1 и четири в Списък 2. От 

отчет са свалени 21 бр. фондообразуватели от Списък 1. и 4 бр. от Списък 2. 

Общият брой фондообразуватели в края на 2015 г. е 981 бр., като спрямо предходните 

две години няма съществени промени. 

Актуализирането на Списъци 1 и 2 на действащите фондообразуватели, съгласно 

утвърдената процедура, дава възможност за ефективно планиране на методическото 

ръководство и контрол във фондообразувателите. 

Двадесет годишния срок на запазване на документите в учрежденските архиви е фактор 

налагащ като приоритет засилването на контрола във фондообразувателите по опазване 

на документите. През отчетния период са извършени 154 проверки, от които 112 

основни и 42 контролни. През 2015 г. е увеличен броят на проверките в сравнение с 

2013 г., което се дължи на засиления контрол. 
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Проверките се осъществиха ритмично, съгласно Процедурата. Акцентът е те да се 

извършват на нови фондообразуватели и на такива, които не са проверявани през 

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

след отпадането на подборното комплектуване. Извършените проверки показват, че е 

било крайно наложително включването на тези училища в Списък 1. Не малък процент 

от тях са правоприемник на задължителната документация на закрити училища, но 

липсата на методически контрол през годините се е отразила на качеството на 

съхраняваните документи на някои училища както е и факт, че в някои от тях не се 

съхраняват основни документи. 

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, разработване и 

внедряване на индивидуални номенклатури на делата, 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. 

Проведени са 28 срещи с потенциални фондообразуватели от личен произход. 

През 2015 г. са проведени 20 семинара при планирани 13, на които са присъствали 73 

фондообразуватели. Очертава се трайна тенденция голям брой учреждения да желаят, 

ПДЕК да бъдат обучени на място, за да присъства целия състав на комисиите. С 

нарастване броя на проведените семинари трябва да се постави въпроса за липсваща 

техника (мултимедии, лаптопи), което затруднява съществено работата на експертите в 

тази посока.  

 При планирани 23 номенклатури на делата са изготвени 50 нови и 25 

актуализирани (общо 75 бр.). Цифрата надвишава изготвените номенклатури през 2013 

г. (40 бр. ) и е по-малка от 2014 г. (97), но може да се каже, че се очертава тенденция 

фондообразувателите да изготвят индивидуални номенклатури.  
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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. И през тази 

година се наблюдава затруднения в работата с училищата, от една страна при 

изготвянето на номенклатури на делата, от друга при комплектуването, във връзка с 

Наредба № 4 на Министерството на образованието. 
Отдел Общ брой 

номенклатури 

Брой нови 

номенклатури 

Брой актуализирани 

номенклатури 

Вътрешни правила за работа на 

учрежденските архиви 

Бургас 26 25 1 24 

Сливен 14 5 9 4 

Ст. Загора 16 3 13 14 

Ямбол 19 17 2 10 

Всичко 75 50 25 52 



 

Общ брой номенклатури

Бургас

35%

Сливен

19%

Стара 

Загора

21%

Ямбол

25% Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

 
При план 39 номенклатури внедрени са 41. 

През 2015 г. са съгласувани на 52 фондообразувателя Вътрешни правила за работа на 

учрежденските архиви. 

 

Вътрешни правила за работа на учрежденските архиви

Бургас

46%

Сливен

8%

Стара 

Загора

27%

Ямбол

19% Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

 
 

През годината експертна помощ потърсиха учреждения във връзка с унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение. Изготвени са  становища на 220 бр. 

Актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. Не малка 

част от предложените Актове са на нотариуси от Бургаската регионална нотариална 

камара, която обхваща територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска области. През 

настоящата година проблемът с актовете на нотариусите е сведен до минимум. 

Изготвени са четиринадесет становища на Актове за унищожаване на документи с 

класифицирана информация, с изтекъл срок на защита (Сливен – 3 бр., Стара Загора – 7 

бр., Ямбол – 4 бр.). Във връзка с изготвянето на становище на Акт за унищожаване на 

декласифицирани документи на „ПАСАТ” АД и проверка на място на документите се 

сключи договор с дружеството за извършване на полистна експертиза на ценността на 

документите, определени за постоянно запазване, техническа обработка и съставяне на 

инвентарен опис на документи за периода от 1968 г. до 2000 г. с обем 3 л.м. Обособиха 

се 3 инвентарни описа с 62 а. е.     

През отчетния период експертите активно методически подпомагаха 

фондообразувателите в процеса по изготвяне на работни описи, които се изпращат в 

архивите за сведение, но в таблицата за планиране и отчитане не е предвидена позиция 

за отчет. 



От планираните за комплектуване 13 учрежденски фонда са комплектувани 44, от 

които девет са нови и 35 допълнителни постъпления. Трайно нараства цифрата на 

комплектуваните фондове спрямо 2013 г. (26 фонда) и 2014 г. (42 фонда) 

Като цяло пълнотата на комплектуваните фондове е добра. 

Считам, че след 2015 г. ще има траен процес за приемане на документи с постоянен 

срок на съхранение тъй като на повечето от фондообразувателите документите са 

обработени до 1995 – 1996 г. и изтича 20-годишния срок на съхранение на документите 

в учрежденските архиви. Предвид числения състав на архивите комплектуването ще е 

изключително затруднено.  

И през 2015 г. продължи извършването на междинна експертиза под контрола и 

методическата помощ на експертите с което считам, че се налага практиката за 

извършване на междинни експертизи, с които трудно се справят ПДЕК на 

учрежденията. 

През годината на държавно съхранение са приети 7 нови фонда от личен произход и 5 

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

Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Спрямо предходните години броят на 

комплектуваните лични фондове се е увеличил двойно. 
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През 2015 г. е извършена научно-техническата обработка на документите на 9 

учрежденски фонда, приети в архивите преди отчетната година, което е два пъти 

повече спрямо 2013 г. (5), но и два пъти по-малко от 2014 г. (17). Занижената цифра се 

дължи на корекцията на годишния план. През 2016 г. продължава научно-техническата 

обработка на документите на Център за фотопропаганда, фотообслужване и 

фотоизкуство – Ямбол. През годината са пресъставени 6 инвентарни описи, като в 

резултат от този процес са унищожени 119 а.е., съдържащи неценни документи, 

представляващи 3,28 л.м. Извършена е и допълнителна експертиза на един фонд. Тези 

процеси ще продължат 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, както и при попълването 

на ИСДА. С този процес се освобождава и архивохранилищна 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 и експертите. Важна причина за пресъставянето на инвентарни 

описи е и въвеждането на архивни единици в ИСДА, тъй като запазването на старата 

номерация, необходимостта от уточняване на анотации, номериране, изготвяне на 

исторически справки затрудняват процеса. Активно се работи в ИСДА, като отделите 

приключват в срок работата по различните дейности. Работата в ИСДА в отдел Бургас 



от месец май се преустанови във връзка с анотирането на 23400 листа документи по 

договора с музея “Яд Вашем” в Израел и се възстанови през месец ноември. През 2015 

г. в отделите “Държавен архив” в Бургас и Сливен се извърши паспортизация на ЧП и 

Спомени във връзка със задачата за въвеждането им в ИСДА и необходимостта от 

измерването на линейните метри. Паспортизирани са 49.07 линейни метра документи, 

представляващи 2972 Спомена и 1378 ЧП. В срок приключи работата по 

дигитализацията на документите по одобрените анотирани списъци по темите “Първа и 

Втора световни войни” и “Съединението и Сръбско – Българската война” и “Органи на 

власт и управление”, както и качването на дигиталните образи и метаданните в ИСДА. 

След проверка, Дирекция "Дигитализация, реставрация и микрофилмиране" прие 

всички дигитални обекти. Техническите възможностти и бавното прикачване на 

дигиталните образи създават трудности при работата. През 2016 г. ще продължи 

работата в ИСДА по прикачването на дигиталните образи и метаданните на 

изготвените през 2013 г. образи за сайта “Фотоархив”. В Дирекция “Регионален 

държавен архив” – Бургас са сканирани 427 обекта с 2452 образа. Извършен е подбор 

на документи за дигитализация през 2016 г. и са изготвени анотирани списъци по 

приоритетната тема “Протоколни книги на общински управления”, определена от 

Постоянната работна група по дигитализация при ДА “Архиви”. Наред с използваните 

през годините традиционни форми и прояви за публичност на архивната информация, 

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

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

архивът отговаря на потребностите на гражданите и обществото и достигната ли е 

степента на удовлетвореност от предлаганата ретроспективна информация, отговор 

намираме в анкетните карти, попълвани от читателите, които са добър източник на 

сигнализиране за корекции и нередности. Архивите отчитат, че доста голям процент 

граждани не проявяват желание да попълват анкетните карти.  

От получените цифри през 2015 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, но 

през последните 3 – 4 години се забелязва увеличаване на броя на читателите ползващи 

документи с изследователски цели. 

 

Отдел 
Общ брой 

читатели 
Читатели 

Служители 

на архива 

Общ брой 

посещения в 

читалнята 

Общ брой 

издадени 

читателски 

карти 

Брой издадени 

читателски карти 

с намаление 

Бургас 164 155 9 423 12 1 

Сливен 86 82 4 190 23 22 

Ст. Загора 83 78 5 153 12 6 

Ямбол 87 82 5 136 10 6 

 



Брой читатели

Бургас

38%

Сливен 

21%

Стара 

Загора

20%

Ямбол

21% Бургас

Сливен 

Стара Загора

Ямбол

 
 

Общ брой посещения в читалнята

Бургас

47%

Сливен

21%

Стара 

Загора

17%

Ямбол

15%
Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

 
 

През 2015 г. в отделите са издадени общо 57 читателски карти, от които малко повече 

от половината са с намаление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015 г. са изготвени 83 справки на юридически и физически лица, от които 4 по 

изследователски теми, а 18 по имуществени въпроси. 

Отдел 

Общ брой изготвени 

справки на юридически и 

физически лица 

По 

изследователски 

теми 

По 

имуществени 

теми 

По други 

теми 

Бургас 46  10 36 

Сливен 3 2 1  

Ст. Загора 22 1 7 14 

Ямбол 12 1  11 

Общ брой издадени читателски карти

Бургас

21%

Сливен

40%

Стара 

Загора

21%

Ямбол

18%
Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол



 

 
 

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

публикуване на поселищни проучвания, които черпят информация от архивните 

документи.  

 
Отдел Общ брой 

използвани а.е. 

Брой използвани а.е. 

от читатели 

Брой използвани а.е. от 

служители на архива 

Бургас 3851 1480 2371 

Сливен 1417 1061 356 

Стара Загора 1285 693 592 

Ямбол 1047 624 423 

 

Брой използвани а.е. от читатели

Бургас

38%

Сливен

28%

Стара Загора

18%

Ямбол

16%

Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

 
 



През 2015 г. продължава да се наблюдава сериозно количество архивни единици (3742) 

използвани от служителите във връзка с подготовката на различни дейности и 

изготвяне на информации и справки. 

Графиката показва, че в годините сериозно намалява броя на използваните архивни 

единици. 
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През 2015 г. за нуждите на читателите са изготвени 9009 броя копия, от които 643 са 

заверени. 

Отдел 
Общ брой 

копия 

Брой 

заверени 

копия 

Брой 

незаверени 

копия 

Дигитални 

копия 

Дигитални копия със 

собствен фотоапарат 

1. Бургас 2364 385 929 22 1028 

2. Сливен 4254 56 1011 1 3186 

3. Ст. Загора 356 117 184  55 

4. Ямбол 2035 85 342  1608 

 

Общ брой копия

Бургас

26%

Сливен

47%

Стара Загора

4%

Ямбол

23%

Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

 



 

Поставените по-долу графики илюстрират в процентно изражение съотношението на 

заверени и незаверени копия по отдели. 

 

Брой заверени копия

Бургас

60%
Сливен

9%

Стара Загора

18%

Ямбол

13%

Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

 
 

Забелязва се понижение на броя на заверените копия в сравнение с 2013 г. (882бр.) и 

2014 г. (3612), както и на броя на незаверените копия (2013 г. – 3821 бр., 2014 г. – 3886 

бр.). 

 

Брой незаверени копия

Бургас

38%

Сливен 

41%

Стара Загора

7%

Ямбол

14%

Бургас

Сливен 

Стара Загора

Ямбол

 
 

Изготвените за граждани дигитални копия са 23 бр., които са значително по-малко от 

изготвените през 2014 г. (131 бр.).  

Сериозен е делът на дигиталните копия, изготвени от гражданите със собствен 

фотоапарат – 5877 бр., от които 3133 са копия без заплащане на 61 а.е., дигитализирани 

в тяхната цялост и предоставени от потребителя безвъзмездно на архива в Сливен. 

 



Дигитални копия със собствен фотоапарат

Бургас

17%

Сливен 

55%

Стара Загора

1%

Ямбол

27%

Бургас

Сливен 

Стара Загора

Ямбол

 
 

През 2015 г. се е увеличил общият брой на изготвените копия спрямо 2013 и 2014 г., но 

нарастването се дължи на  дигиталните копия, изготвени от гражданите със собствен 

фотоапарат. 

 

5552

7819

9009

2013

2014

2015

Общ брой изготвени копия

 
 

През отчетната година са извършени 414 справки за местонахождението на документи 

за трудов стаж, на място в читалните и по телефона. 

През 2015 г. в лабораторията са реставрирани 200 листа повече. От реставрираните 

листи 1524 са І-ва категория, 1016 листа - ІІ-ра категория и 660 листа -  ІІІ-та категория. 

През годината са реставрирани 61 неизползвани листа І-ва категория, за да не увредят 

останалите реставрирани листи, защото са в едно книжно тяло. 

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. 

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. 

През 2015 г. отделът в Бургас продължи работата по Пътеводител на архивните 

фондове I част. 

 Експонирани самостоятелно и съвместно са 7 изложби. Подредени са 21 

витрини.  

Една самостоятелна изложба организира архивът в Стара Загора, а две самостоятелни 

са експонирани в Ямбол. На 18 май участие за пръви път в Европейска нощ на музеите 

взе отделът в Ямбол с изложба, посветена на рекламата под надслов “Рекламата в 

Ямбол през изминалия век” 

И през 2015 г. Държавен архив – Стара Загора участва за десети пореден път без 

прекъсване в “Нощ на отворените врати” със самостоятелна изложба. По този повод 

архивът получи благодарствено писмо от заместник кмета по хуманитарни дейности на 

Община – Стара Загора. 

 За периодичния печат са изготвени 13 статии, като плануваната цифра е надвишена. 

 През 2015 г. експертите от Дирекцията са участвали със седем 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 33 

интервюта и радиопредавания по електронните медии, което значително надвишава 

планираната цифра, както и на дадените интервюта и радиопредавания през 2013 г. и 

2014 г.  

През годината библиотечният фонд на отделите в Бургас, Стара Загора и Ямбол се 

обогати, като всички книги са дарения. В Бургас са предоставени за ползване от 

читатели 37 тома. 

ІV. Финансово-счетоводна дейност и материално-техническа база 

ІV.1 Финансово-счетоводна дейност 

През 2014 г. в Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас са спазени 

изискванията на СФУК и полагане на двоен подпис.  

През отчетния период реализираните общо приходи за Дирекцията са в размер на 

5193.54 лв. от читалните на отделите, които са значително намалени спрямо 2013 г. 

(6950,91 лв.) и 2014 г. (14264.82) 

 

Разпределението на приходите по отдели е следното: 
 Отдели 

 Бургас 

 

Сливен  Стара Загора Ямбол 

Приходи от читалнята - 

копия, заверки, дигитални 

копия, читателски карти и 

др. 

2544.52 

 

710.61 885.13 1053.28 

 

Графиката илюстрира в процетно изражение посочените в таблицата цифрови 

стойности по отдели. 



Приходи от читалнята - копия, заверки, дигитални копия, 

читателски карти и др.

Бургас

49%

Сливен

14%

Стара Загора

17%

Ямбол

20%

Бургас

Сливен

Стара Загора

Ямбол

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

планиране на разходите. Търсят се възможности за оптимизиране на текущите разходи 

за ел.енергия, вода, топлоенергия и текущо поддържане. 

ІV.2 Материална база - В началото на годината екипи на „Енергийни обследвания” 

ООД – София извършиха обследване за енергийната ефективност на сградите на 

отделите в дирекцията. Извършени бяха и частични ремонти на покриви в Бургас, 

Стара Загора и Ямбол. През отчетния период незадоволително остава състоянието на 

архивохранилищната база в Стара Загора и Бургас, свързано с отчитането на висока 

влажност. Част от техниката в Дирекцията е на сравнително добро ниво, но друга част е 

остаряла и амортизирана, което налага непланирани ремонти. От 2013 г. в отделът в 

Стара Загора се повреди копирната машина с формат А3 и до момента не са отпуснати 

средства за ремонт. Отделът в Ямбол получи нова копирна машина, което съществено 

подобри работата на колегите във връзка с обслужването на потребителите на архивна 

информация. 

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

анализа на трудностите и постиженията, очертават базата и посоката на работа през 

2016 г. Необходимо е отделните служители и колектива като цяло да намерят мястото 

си и личната отговорност за подобряване дейността на Дирекцията. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА 

Мисията на НЗОК/РЗОК е да администрира дейностите по задължителното здравно 

осигуряване и свързаните с него обществени отношения. 

Националната здравноосигурителна каса планира, договаря закупува за 

здравноосигурените лица медицинска помощ в рамките на обемите, договорени в 

националните рамкови договори и в съответствие с параметрите на разходите по 

бюджета на НЗОК, определени в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. 

РЗОК Бургас  защитава правата на здравноосигурените лица, като им гарантира: 

- свободен достъп до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от 

здравни дейности; 



- свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК, като правото на избор е 

валидно за територията на цялата страна и не може да бъде ограничавано по 

географски и/или административни основания; 

- информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на 

медицинска, на дентална помощ, и аптеки; 

- висока степен на защита на данните в интегрираната информационна 

система; 

- възможност на здравноосигурените лица да подават жалби пред директора на РЗОК 

при нарушения на Закона за здравното осигуряване. 

- възможност да получат подробна информация и документ, необходим за 

упражняване на здравноосигурнтелните им права в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност и действащите международни 

спогодби/договори за социално осигуряване, включващи в обхвата си здравно 

осигуряване; 

РЗОК Бургас, като независима обществена институция, се стреми към високо качество 

в управлението на процесите при осигуряване на свободен и равноправен достъп на 

осигурените лица до медицинска и дентална помощ чрез определени по вид, обхват и 

обем пакети от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил 

договор с РЗОК. Постигането на визията за управление на институцията е свързано с 

прилагане на мерки за: 

- Гарантиране на свободен достъп и качествено лечение на здравноосигурените лица 

(ЗОЛ) до медицинска и дентална помощ, и аптеки; 

- Усъвършенстване на организацията по договаряне и контрол, на  качеството на 

медицинската и на денталната помощ, и на аптеките; 

- Осигуряване и поддържане на адекватни професионални знания  и умения на 

персонала чрез постоянно повишаване на квалификацията; 

- Увеличаване на обема и повишаване на качеството на медицинския, денталния и 

финансовия контрол на изпълнението на договорите с изпълнителите на медицинска 

помощ, на дентална помощ  и на аптеки; 

- Предотвратяване или ограничаване на потенциалните рискове за преразход на 

средствата по бюджетни параграфи в частта за здравноосигурителни плащания и 

административни разходи; 

- Целесъобразност, надеждност, съзнание за качество в съответствие с изискванията на 

медицинските стандарти и добрата медицинска практика при подписването на 

договори с изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ, и надежден 

контрол при изпълнението им. 

- Системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на персонала и 

неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и  

измерими одобрения в ежедневната работа. 

Основна цел на РЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на 

осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет 

от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител,сключил договор с РЗОК. 

В рамките на положената от висшестоящия разпоредител с бюджетни средства цел, 

РЗОК Бургас залага следните ангажименти, в полза на териториалните обществени 

интереси: 

 Стриктно изпълнение на заложените политики и процедури от първостепенния 

разпоредител; 

 Рационално управление на бюджета и контрол на бюджетната дисциплина. 

 Ефективен контрол на договорните ангажименти, съобразно заложените 

бюджетни рамки; 



 По-големи възможности за избор на ИМП от страна на ЗЗОЛ, чрез сключване на 

нови договори; 

 Повишаване качеството на медицинските дейности, чрез оптимизиране на 

контролната дейност; 

 Ефективно управление на човешките ресурси и поддържане на високи нива на 

квалификация на персонала; 

 Управление на активите, съобразно нормативните документи. 

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на 

качеството на живот на българските граждани чрез регулиране и повишаване на 

социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; 

подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при 

тяхното използване,въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските 

специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент. 

РЗОК има и още една стратегическа управленска функция, основана на необходимостта 

от обратна връзка, подаваща информация към управлението на централно ниво и 

генератор на идеи – т.е. как са задоволени потребностите, подобрени ли са 

показателите за качество, какви стъпки за усъвършенстване и развитие на системата са 

необходими и целесъобразни и т.н. 

РЗОК-Бургас е сравнително добре осигурена с материално-технически и човешки 

ресурси. За осъществяване на дейността е създадена администрация, организирана в 

отдели, сектори и поделения, със седалища по общини. 

Администрацията на РЗОК е обща и специализирана. Общата администрация 

подпомага осъществяването на правомощията на директора на РЗОК, създава условия 

за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва 

технически дейности по административното обслужване. Общата администрация 

включва звената, извършващи деловодна, финансово-стопанска дейност и управление 

на собствеността, дейности, свързани с управление на човешките ресурси, 

счетоводство, бюджет, правно обслужване и връзки с обществеността. 

Специализираната администрация подпомага директора на РЗОК за осъществяване на 

неговите правомощия в организацията и контрола на здравното осигуряване. Тя 

включва звена, извършващи предварителен и последващ контрол по отношение 

изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана 

извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, дентална помощ, 

медико-диагностични дейности, както и контрола на аптеките и контрол на други 

здравноосигурителни плащания. 

Считано от 18.06.2012 г. организационна структура на РЗОК гр.Бургас е следната: 

1. Ръководство 

1. Директор     

2. Заместник - директор  

3. Финансов контрольор 

2. Обща администрация  

 Отдел „Административно и правно обслужване на дейността” 

  Сектор „Счетоводство, човешки ресурси и АСД”    

  Сектор „Бюджет, правно и информационно обслужване”   

3. Специализирана администрация  

Отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността” 

  Сектор „Договаряне и контрол на извънболничната медицинска и 

дентална помощ” /ДКИМДП/ 

  Сектор „Лекарствени продукти и аптеки” 

   Общински офиси: 



  Офис - гр.Бургас, ж.к. “Меден рудник” 

  Офис - гр.Айтос 

  Офис - гр.Средец 

  Офис - гр.Поморие 

  Офис - гр.Несебър 

  Офис - с.Руен 

  Офис - гр.Карнобат 

  Сектор „Договаряне и контрол на болнична медицинска помощ” 

  Сектор „Информационни дейности и комуникации” 

Обща численост на персонала на РЗОК-Бургас 94 щатни бройки.  

РЗОК, чрез своята администрация, осъществява следните дейности: 

 Поддържа информация за районната структура на здравната система; броя и 

състава на обслужваното население в извънболничната и болнична помощ; 

връзките между лечебните заведения на територията на РЗОК, както и с 

други структури с междурегионално и национално значение; 

 Провежда политиката на ЦУ на НЗОК за подбор, обучение и развитие на 

кадрите; 

 Сключва индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска и 

дентална помощ и аптеките на територията на РЗОК; 

 Осъществява медицински и финансов контрол върху дейността на 

договорните партньори; 

 Оценява здравословното състояние и анализира здравните потребности в 

област Бургас; 

 Поддържа съвместно с ЦУ на НЗОК информационна система, като част от 

Националната информационна система по задължителното здравно 

осигуряване; 

 Осигурява на ЦУ информация за дейността си; 

 Осъществява връзки с обществеността; 

 Приема от здравноосигурените лица и изпраща в НЗОК документацията, 

необходима за извършване на експертизи по чл 78 от ЗЗО; 

 Планира разходите за лекарства, контролира спазването на НРД при 

продажбата им и прилаганите лечебни схеми; 

 Експлоатира интегрираните информационни системи за управление 

дейността на РЗОК, на регистрите на осигурените лица и изпълнителите, 

събира, обработва, архивира и предава в ЦУ на НЗОК информация; 

 Анализира и прогнозира състоянието на медицинското обслужване на 

населението в област Бургас, осъществява обратна връзка с осигурените 

лица; 

 Изготвя и представя в ЦУ проектобюджет, изпълнява утвърдения бюджет и 

представя отчет за изпълнението му; 

 Осъществява и анализира процесуални действия на РЗОК пред съдилищата и 

другите юрисдикции, обобщава и анализира съдебните дела и споровете на 

РЗОК; 

 Популяризира и разяснява задължителното здравно осигуряване и анализира 

обществените реакции към него, създава връзки с организации и институции, 

които могат да бъдат партньори при осъществяване на задължителното 

здравно осигуряване.  



Отчетът на дейността за 2015 година на РЗОК - Бургас е свързан най-вече с размера на 

извършените здравноосигурителни плащания по изпълнители - договорни партньори на 

РЗОК и контролирането на отчитаната от тях извършвана дейност. 

Здравноосигурителни плащания 

Отчетът на дейността за 2015 година на РЗОК - Бургас е свързан  най-вече с 

извършените здравноосигурителни плащания по изпълнители - договорни партньори на 

РЗОК и контролирането на отчитаната от тях извършвана дейност. 

Извършените здравноосигурителни плащания през 2015 г. са в размер на 146 007 032 

лв. при 144 941 244 лв. през 2014. Ръстът на плащанията през 2015г. спрямо 2014г. е 

0.74%.  

 

Разходите за ЗОП през 2015 г. и структурата им, сравнени с 2014 г. са  както следва: 

Наименование на параграфи и подпараграфи Отчет  2015 Отчет  2014 

ръст 2015 

спрямо 2014 

в % 

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ 146 007 032 144 941 244 0.74% 

Здравноосигурителни плащания за първична 

извънболнична помощ 
9 985 125 9 604 729 3.96% 

Здравноосигурителни плащания за 

специализирана извънболнична помощ 
10 442 847 9 887 277 5.62% 

в т.ч. Амбулаторно проследяване на болни с 

психични заболявания и амбулаторно 

проследяване на болни с кожно-венерически 

заболявания 

13 146 18 270 -28.05% 

Здравноосигурителни плащания за 

стоматологична помощ 
5 473 093 5 086 301 7.60% 

Здравноосигурителни плащания за медико-

диагностична дейност 
3 495 621 3 311 548 5.56% 

Здравноосигурителни плащания за лекарства за 

домашно лечение и медицински изделия 
32 966 049 31 668 895 4.10% 

Медицински изделия 2 825 296 3 412 208 -17.20% 

в т.ч. Медицински изделия в болнична помощ 2 637 492 2 968 895 -11.16% 

в т.ч. Медицински изделия в извънболничната 

помощ 
187 804 443 313 -57.64% 

Лекарствена терапия  11 055 998 8 238 330 34.20% 

Болнична медицинска помощ в т. ч. 69 623 069 73 443 138 -5.20% 

Здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ КП, ВСМД И КПР 05 И 07 
61 742 943 66 200 652 -6.73% 

Диализно лечение при терминална  бъбречна 

недостатъчност 
5 030 827 4 615 163 9.01% 

Диспансерно наблюдение при злокачествени 

заболявания 
863 200 868 270 -0.58% 

в т.ч. За интензивно лечение 1 986 099 1 754 543 13.20% 

в т.ч. За асистирана репродукция 0 4 510 -100.00% 

Други здравноосигурителни плащания за 

медицинска помощ  
327 737 288 819 13.47% 

 

През 2015 година и 2014 г. относителния дял на всеки един от параграфите 

формиращи общия разход за ЗОП е както следва: 

 

 



Параграф Наименование на параграфи и 

подпараграфи 

отн.дял спрямо 

общия разход 2015 

отн. дял спрямо 

общия разход 2014 

39-00 ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ     

39-01 Здравноосигурителни плащания за първична 

извънболнична помощ 

6.84% 6.63% 

39-02 Здравноосигурителни плащания за 

специализирана извънболнична помощ 

7.15% 6.82% 

  в т.ч. Амбулаторно проследяване на болни с 

психини заболявания и амбулаторно 

проследяване на болни с кожно-венерически 

заболявания 

0.01% 0.01% 

39-03 Здравноосигурителни плащания за 

стоматологична помощ 

3.75% 3.51% 

39-04 Здравноосигурителни плащания за медико-

диагностична дейност 

2.39% 2.28% 

39-05 Здравноосигурителни плащания за 

лекарства за домашно лечение и медицински 

изделия 

22.58% 21.85% 

39-07 Медицински изделия 1.94% 2.35% 

  в т.ч. Медицински изделия в болнична 

помощ 

1.81% 2.05% 

  в т.ч. Медицински изделия в 

извънболничната помощ 

0.13% 0.31% 

39-08 Лекарствена терапия  7.57% 5.68% 

39-06 Болнична медицинска помощ в т. ч. 47.68% 50.67% 

  Здравноосигурителни плащания за болнична 

медицинска помощ КП, ВСМД И КПР 05 И 

07 

42.29% 45.67% 

  Диализно лечение при терминална  бъбречна 

недостатъчност 

3.45% 3.18% 

  Диспансерно наблюдение при злокачествени 

заболявания 

0.59% 0.60% 

  в т.ч. За интензивно лечение 1.36% 1.21% 

  в т.ч. За асистирана репродукция 0.00% 0.00% 

39-10 Други здравноосигурителни плащания за 

медицинска помощ  

0.22% 0.20% 

Разходите за болнична помощ през 2015 г. представляват 47.68 % от извършените 

здравноосигурителни плащания през 2015г., при 50.67 % през 2014 г. Лекарствените 

продукти в извънболничната помощ са втория по стойност най-голям разход за 

здравноосигурителни плащания /22.58 на сто от здравноосигурителните плащания през 

2015г., при 21.85 на сто през 2014г./. Честата промяна на позитивния  лекарствен 

списък, включването на нови лекарствени продукти, промяна в реимбурсните  цени, са 

част от причините за увеличения разход. Важно е да се спомене включването в 

позитивния лекарствен списък на нови в т.ч. редки заболявания, изискващи 

скъпоструващо лечение. Важен фактор при формирането на разходите е нарасналия 

брой болни ЗЗОЛ, при запазване на средния брой ЗЗОЛ обслужвани от ПИМП. 

На базата на извършените плащания през 2015г. средния разход за оказани здравна 

помощ и услуги през 2015 г. на едно регистрирано ЗЗОЛ е равен на 2014 г. - 431 лв. 

1. Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 

– 9 985 125 лв. Разходите за първична извънболнична медицинска помощ бележат ръст 

от 3.96 на сто, който в абсолютна стойност е 380 396 лв.В РЗОК - Бургас през 2015 г. са 

сключени  202 договори , в т.ч. 197 договора с индивидуални изпълнители на първична 



извънболнична медицинска помощ и 5 групови практики  със 17 изпълнители - общо 

214 изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ, а през 2014 г. - 206 

договори, в т.ч. 200 договора с  индивидуални изпълнители на първична извънболнична 

медицинска помощ и 6 групови практики с 20 изпълнители - общо 220 изпълнители на 

първична извънболнична медицинска помощ. През 2015 г. избралите общопрактикуващ 

лекар средно са 413 151 души, при 411 261 души за 2014 г., от тях с непрекъснати 

здравноосигурителни права средно са 340 833 души, при 338 174 души за 2014 г., т.е. за 

2015г. дела на осигурените лица е 83 %, при 81 % през 2014 г.  

Средномесечен приход на един ОПЛ за 2015 г.  –3 888 лв., при 3 638 лв. през 2014г.,т.е. 

ръст от 7 на сто. Среден разход за ПИМП на едно ЗЗОЛ за 2015г. – 29 лв., равен на 

разхода за 2014 г. 

2. Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична помощ - 

10 442 847 лв. Ръстът на разходите през 2015 г. спрямо 2014 г. е 5.62 на сто, който в 

абсолютна стойност е 555 571 лв. В РЗОК -Бургас през 2015 г. са сключени 182 

договора с изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, в т. ч. 5 

договора с ДКЦ, 23 договора с МЦ, 5 групови практики и 149 договора с индивидуални 

изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ – 493 специалиста 

/403 физически лица/, а през 2014 г. - 184  договора с изпълнители на специализирана 

извънболнична медицинска помощ, в т. ч. 5 договора с ДКЦ, 24 договора с МЦ, 5 

групови практики и 150 договора с индивидуални изпълнители на специализирана 

извънболнична медицинска помощ - 498 изпълнители на СИМП /408 физически лица/. 

Средномесечен приход на един специалист за 2015 г. е 1 765 лв, при 1 654 лв. за 2014г.; 

а на едно физическо лице – специалист - 2 159 лв., при 2 019 лв. за 2014г. Среден 

разход за СИМП на едно ЗЗОЛ за 2015 г. – 31 лв., при 29лв. за 2014 г. 

3. Здравноосигурителни плащания за дентална помощ – 5 473 093 лв. Разходите за 

този вид дейност бележат ръст през 2015г. спрямо 2014г. - в абсолютна стойност 386 

792 лв., или 3.75 на сто .В РЗОК- Бургас през 2015 г. са сключени 263 договора с 289 

изпълнители на дентална помощ, в т.ч.: 

- за първична дентална помощ - общият брой на сключените договори е 261 с 284 

изпълнители, в т.ч.: 242 договора с индивидуални изпълнители, 17 договора с групови 

практики с 34 изпълнители, 1 договор с “Дентален център – 1” гр.Бургас от 7 

изпълнители и 1 МДЦ с 1 изпълнител. 

- за специализирана дентална помощ - общият брой на сключените договори е 2 с 5 

изпълнители, в т.ч. 1 договор със ДЦ-1(4 изпълнители) и 1 договор с индивидуален 

изпълнител.  

През 2014 г. сключени - 254 договора с 283 изпълнители на дентална помощ, в т.ч.: 

- за първична дентална помощ - общият брой на сключените договори е 252 с 277 

изпълнители, в т.ч.: 232 договора с индивидуални изпълнители, 18 договора с групови 

практики с 36 изпълнители, 1 договор с “Дентален център – 1” гр.Бургас от 8 

изпълнители и 1 МДЦ с 1 изпълнител. 

- за специализирана дентална помощ - общият брой на сключените договори е 2 с 6 

изпълнители, в т.ч. 1 договор със ДЦ-1(5 изпълнители) и 1 договор с индивидуален 

изпълнител. 

Средномесечен приход на един изпълнител на ДП за 2015г. – 1 578 лв. а за 2014 г. е бил 

1 497 лв. 

4. Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност Изплатените 

средства за медико-диагностични изследвания през 2015г. – 3 495 621 лв., при 3 311 548 

лв. през 2014г. Разходите за този вид дейност бележат ръст от 2.39 на сто през 2015г. 

спрямо 2014 г. - в абсолютна стойност - 184 073 лв. 

 



МДД 2015 2014 2015г. спрямо 2014г. в 

абс. размер 

2015г. спрямо 

2014г. в % 

Клинична лаборатория 1 662 735 1 589 151 73 584 4.63% 

Образна диагностика 1 468 873 1 376 919 91 954 6.68% 

Микробиология 191 555 174 586 16 969 9.72% 

Обща и клинична 

патология 

75 901 69 590 6 312 9.07% 

паразитология 37 672 38 437 -765 -1.99% 

Вирусология 26 057 32 316 -6 258 -19.37% 

Имунохематология 32 828 30 550 2 278 7.46% 

 3 495 621 3 311 548 184 073 5.56% 

 

В РЗОК -Бургас през 2015 г. са сключени 34 договори с лечебни заведения за 

извършване на медико-диагностична дейност в извънболничната помощ, в т. ч. 4 ДКЦ, 

14 МЦ, 13 МДЛ и 3 болници, а през 2014г. 36 договори с лечебни заведения за 

извършване на медико диагностична дейност в извънболничната помощ, в т. ч. 5 ДКЦ, 

14 МЦ, 15 МДЛ и 2 болници  

През 2015 г. най-голям е делът на плащанията за клинико-лабораторни изследвания 

/47.57 %/ и  образна диагностика /42.02 %/. 

През 2014 г. най-голям е делът на плащанията за клинико-лабораторни изследвания 

/47.99 %/ и  образна диагностика /41.58 %/. 

 
МДД сума отн.дял 

Клинична лаборатория 1 662 735 47.57% 

Образна диагностика 1 468 873 42.02% 

Микробиология 191 555 5.48% 

Обща и клинична патология 75 901 2.17% 

паразитология 37 672 1.08% 

Вирусология 26 057 0.75% 

Трансфузионна хематология 31 655 0.91% 

Клинична имунология 1 173 0.03% 

 3 495 621  

 

На 10 000 регистрирани здравноосигурени лица осигуреността от договорни партньори 

- изпълнители на МДД е 1,00, при 1.07 през 2014г. 

Средномесечен приход на един договорен партньор - изпълнител на медико-

диагностична дейност за 2015 г. е 8 568 лв., при 7 666 лв. за 2014 г.  

5. Здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно лечение. 

Изплатените средства за лекарства през 2015г. – 32 966 049 лв., при 31 668 895 лв. за 

2014 г. Изплатените средства за лекарства през 2015 г. са за периода 16.11.2014 г. – 

частично за периода 01-15.11.2014 г. /за 10,5 месеца/. Изплатените средства за 

лекарства през 2014г. са за периода 01.11.2014 г. – 15.11.2014 г. /за 11,5 месеца/. През 

2015 г.в РЗОК - Бургас има сключени 143 индивидуални договори с аптеки, при 137 

аптеки през 2014 г.  

Средномесечен приход на една аптека за 2015 г. е 21 955 лв., при 19 263 лв. за 2014 г. 

Среден разход за лекарствени средства на едно ЗЗОЛ за 2015 г. е 97 лв., при 94 лв. за 

2014г. /ръст с 3 на сто/ 

6. Медицински изделия - Разходът през 2015 г. е 2 825 296 лв., при 3 412 208 лв. 

през 2014г., в т.ч.: 

- в извънболничната помощ – 2015г. – 187 804 лв., при 443 313 лв. през 2014г. 

- в болничната помощ –2015г. - 2 637 492 лв. , при 2 968 895 лв. през 2014г.  



7. Болнична помощ - Изплатените средства за болнична помощ през 2015г. – 

69 623 069 лв., при 73 443 138 лв. през 2014г. Намление в абсолютна стойност – 

3 820 068 лв. или 5.2 на сто. Най-голям е относителния дял в разходите за Болнична 

помощ по Клинични пътеки, ВСМД, КПр5 и КПр7. Стойността на заплатените разходи 

само по КП за 2015 г. е 61 742 943 лв., при 66 200 652 лв. за 2014 г. 

 
Болнична медицинска помощ в т. ч. 69 623 069 отн.дял спрямо 

общия разход 

Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 

КП, ВСМД И КПР 05 И 07 

61 742 943 88.68% 

Диализно лечение при терминална  бъбречна недостатъчност 5 030 827 7.23% 

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания 863 200 1.24% 

в т.ч. За интензивно лечение 1 986 099 2.85% 

в т.ч. За асистирана репродукция 0 0.00% 

 

 
 

Най-голям относителен дял в разходите за болнична помощ се явява този по Клинични 

пътеки, ВСМД, Кпр5 и Кпр7 – 88.68 %., в т.ч. : 

- По КП - 61 105 665 лв. за 99 836 пациента, при 63 423 558 лв. за 109 930 

пациента за 2014 година. 

- ВСМД – 13 958 лв. за 200 броя, при 12 310 лв. за 194 броя за 2014г. 

- КПр 5 и КПр 7 – 623 300 лв. за 4 614 броя процедури, при 684 350 лв. за 4 628 

броя процедури за 2014 г. 

 

През 2015 г. 15-те най - разходоемки клинични пътеки са: 
№ КП Наименование на КП Стойност 

244 

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен 

апарат  4 225 650 

241 

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна 

система 2 971 980 

298 

Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 

години с минимален болничен престой 2 дни 2 397 000 

1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 1 946 800 

51 

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с 

интервенционално лечение 1 893 180 



45 

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични 

катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 1 808 310 

206 

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на 

екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни 

операции при лица над 18 години 1 686 700 

190 

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и 

клоновете им 1 676 500 

102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 1 640 995 

141 

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на 

плода и начина на родоразрешение 1 590 360 

33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  1 378 160 

7 

Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и 

плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми  1 219 806 

160 

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания 

на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и 

сложност при лица над 18 години 1 089 132 

52 

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без 

механична вентилация 1 035 300 

258.1 

Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични 

заболявания 952 750 

 

Среден разход за преминал болен по клинични пътеки за 2015г. – 612 лв., при 601 лв. за 

2014 г. 

8. Лекарствена терапия на онокологично болни лица - Разходът през 2015 г. е 

11 055 998 лв., при 8 238 330 лв. през 2014г.  Ръстът спрямо  2014 г. е 2 817 668 лв. / 

34.20 на сто/. Причините за увеличението са: 

- Нарастналият брой преминали пациенти по КП № 298 – 1 189 пациента - през 

2015г. са преминали 5 100 пациента, а през 2014 г. – 3 911 пациента.  

- Нарастналият брой преминали пациенти по КП № 258.1 и 258.2 - 307 пациента – 

през 2015 г. са преминали 679 пациента, а през 2014г. – 372 пациента.  

- Навлизането на имунохистохимията и изследване на различни биомаркери и 

генетични маркери, обуславят разширяване индикациите за приложение на някои 

лекарства. 

9. Плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност. Изплатени средства през 2015 г. – 

327 737 лв., при 288 819 лв. през 2014 г. - ръст 13.47 на сто. 

- предоставена болнична помощ- 284 224 лв. 

- предоставени лекарства – 39 941.73 лв. 

- предоставена първична извънболнична  медицинска помощ – 4 351.18 лв. 

- предоставена специализирана извънболнична медицинска помощ – 2 429.72 лв. 

- извършени медико-диагностични изследвания – 2 093.28 лв. 

- предоставена дентална помощ – 406.14 лв. 

10. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването - 1 397 391 лв., при 

1 483 650 лв. за 2014г. , в т.ч.:  

1. Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, 

т. 3 от ЗЗ - Изплатени средства за неосигурени лица – 1 428 лв., при 2 720 лв. за 2014г. 

2. Дейности за здравнонеосигурени лица – 114 598 лв., при 138 123 лв. за 2014 г. , в 

т.ч.: 

- амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания – 1 862 

лв., при 2 688 лв. за 2014г. 

- интензивно лечение – 112 736 лв., при 135 435 лв. за 2014г. 



3. Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ – 287 967.45 лв., 

при 373 180 лв. за 2014г., в т.ч.: 

- профилактични прегледи за всички здравно неосигурени жени – 1 268 лв., при  1 

350 лв.за 2014 г. 

- изследвания за всички здравно неосигурени жени – 759.45 лв., при 849.91 лв. за 

2014г. 

- акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени – 285 940 лв., при 370 

980 лв. за 2014 г.  

4. Плащания за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО – 993 397.90 лв., при 969 627 лв. за 

2014г., в т.ч.: 

- Потребителски такси за ПИМП – 752 096 лв., при 730 025.60 лв.за 2014 г. 

- Потребителски такси за СИМП - 214 384.60 лв., при 214 420.70 лв. за 2014г. 

- Потребителски такси за Дентална помощ – 3 178.70 лв., при 2 798.70 лв. за 

2014г. 

- Потребителски такси за МДД – 23 738.60 лв., при 22 382 лв. за 2014г. 

11. Плащания от Агенцията за социално подпомагане – 93 107.57 лв., при 135 747.66 лв. 

за 2014г. , в т.ч.: 

- Изплатени средства за лекарства на ветерани от войните за 2015г. – 70 066.57 лв., при 

98 067.57 лв. за 2014 г. 

- Изплатени средства за лекарства на военноинвалиди през 2015г.– 5 435.84 лв., при 4 

806.09 лв. за 2014 г. 

- изплатени средства за болнична помощ през 2015г.– 23 041 лв., при 32 874 лв. за 2014 

г. 

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. преведените към НЗОК суми от наложени 

санкции е в размер на 437 539 лв., при 308 743 лв. за същия период на 2014 г. 

За периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. възстановените от ИМП надвзети суми и лихви 

по тях са в размер на 223 770 лв., при 78 972 лв. през 2014г.  

Разходите за здравноосигурителни плащания се извършват в съответствие със Закона за 

бюджета за РЗОК при спазване на финансовата дисциплина чрез засилване и 

усъвършенстване на системата на вътрешен финансов контрол. Ефективността на 

бюджетните разходи на касата  може да се представи най-общо чрез  следните 

критерии и задачи: 

Усвояване на предоставяните субсидии без отклонения по параграфи и подпараграфи, 

които да налагат промени и корекции в бюджета на РЗОК като цяло.  

Обвързаност на натуралните и стойностни показатели без отклонение на средства в 

един или друг разходен параграф - доказателство за спазване на финансовата 

дисциплина при разходване на бюджетните средства.  

Съобразеност на здравноосигурителните плащания, от една страна - с реалните 

потребности от средства, а от друга страна - с отчета за изразходването на 

предоставените бюджетни лимити от предходния месец, така и с бюджетния план. 

Обективна преценка и разчет на заложените суми по всички бюджетни  

параграфи в рамките на бюджетната година. 

Следене на разходите за БМП по отделни лечебни заведения, отчитане ежемесечно 

всички диспропорции в очакваното усвояване на средствата и актуализиране всяко 

тримесечие на общите договорени стойности на дейностите за БМП на договорите с 

изпълнителите. 

В цялата си дейност екипа на РЗОК-Бургас се е съобразявала с политиката на 

правителството за строго ограничаване на бюджетните разходи. 

12. Контролната дейност в РЗОК - Бургас е свързана с изпълнение на договорите с ЛЗ 

за 2015 г.  



 С цел повишаване качеството на медицинските дейности и спазване на стриктен 

контрол по договорните ангажименти, РЗОК – Бургас осъществи през 2015 г. 

контролната си дейност в съответствие с набелязаните задачи в годишния план и по 

изпълнение на сключените  договори с НЗОК.  

 Дейността по контрола се извършва в две направления - предварителен и 

последващ контрол. 

Внедряването на единната автоматизирана система CPW_Hosp, с модул 

„Персонализирана информационна система (ПИС) направи възможно авансово, в края 

на всяка седмица да се обработват ежедневни справки на изписаните пациенти.  

РЗОК - Бургас през 2015 г. извърши общо 1243 бр. проверки в ЛЗ за извънболнична и 

дентална медицинска помощ, ЛЗ за болнична помощ и аптеки, при които са 

констатирани 2 777 бр. допуснати нарушения. 

В извънболничната медицинска помощ /ИМП и СИМП/ - са извършени 577 проверки: 

- съвмести проверки – 68 бр. с НЗОК  

- проверки по сигнали и жалби – 23 бр.; 

- самостоятелни медицински проверки -199 бр.; 

- самостоятелни финансови проверки – 287 бр.  

В ЛЗ за дентална помощ  са извършени 192 проверки или 24,97 % от общо 

осъществените проверки. Общият брой на подадените през 2015 г. писмени жалби 

срещу изпълнители на ИБМ и ДП е 65 бр. Въз основа на тях са извършени 23 проверки. 

От тях е констатирано, че само 15 са основателно подадени. Броят на жалбите 

пренасочени към други органи и институции за отговор по компетентност са 34 бр. 

Общо извършените проверки на аптеки, през отчетната 2015 г. са 177 проверки.  

Запазва се тенденцията на по-високият дял констатирани нарушения по вид, при 

извършените финансови проверки в аптеки през 2015 г., в сравнение с 2014 г.  

През изтеклата 2015 г. в РЗОК  са извършени общо 297 броя проверки в лечебни 

заведения за болнична помощ, от които: 

- 171 медицински проверки; 

- 126 финансови проверки. 

Извършените проверки през 2015 г. в лечебни заведения за болнична помощ отчитат 

ръст на намаление 4,2% ,спрямо същия период на 2014 г., при извършени 310 броя 

проверки за предходния период. 

 В резултат на извършените проверки по Клинични пътеки в лечебни заведения 

за болнична помощ са  констатирани общо 752 броя нарушения като финансовия ефект 

от контролната дейност е 445 597 лв., включващ наложени глоби,санкции с 

Наказателно постановление и надвзети суми по Протокол за неоснователно получени 

суми. 

13. Образуваните  съдебни производства за 2015 г., по които страна е РЗОК или НЗОК 

на територията на Бургаска област са : 

 I. Наказателно-административни производства: 

 1. В извънболнична помощ - 2 бр. приключили производства, от които едното е в 

полза на РЗОК, а другото в полза на лечебното заведение. 

2. В болнична помощ 

 24бр. приключили производства като от тях  в полза на РЗОК-Бургас са 7 

бр., а в полза на лечебните заведения 17 бр., 

 29бр. висящи производства 

 II. Административни производства по ЗОДОВ: 

- 1 бр. висящо производство 

- 1бр. приключило в полза на РЗОК-Бургас 

През 2015г. няма заведени съдебни дела от РЗОК.  



При упражненият контрол от НЗОК - изводите на проверяващите експерти са - 

договорите са сключени при спазване на условията и реда, определени в ЗЗО и НРД за 

медицинските дейности за 2014 г. и 2015 г. 

Утвърждаването на механизмите на здравното осигуряване е ключ към постигане на 

радикални и устойчиви подобрения в здравните резултати и качеството на живота на 

хората, в качеството на предоставените здравни услуги и равнопоставеността при 

тяхното ползване, в регулирането на финансирането и ефективното използване на 

средствата за здравеопазване. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ към МОН 

І. Основни приоритети в образователната политика на областта. 
• Ефективна организация, контрол и управление на образователната система в 

област Бургас за реализиране на държавната образователна политика; 

• Съдействие за повишаване на качеството на образованието за подобряване на 

постиженията на учениците и овладяването на ключови компетентности;  

• Работа по усъвършенстване на системата за оценяване на резултатите от 

обучението; 

• Квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри;  

• Подобряване на качеството на професионалното образование и осигуряване на 

условия за по-ефективни връзки с бизнеса; 

• Отчитане на нуждите от обучение по професии за осигуряване на образование, 

съответстващо на икономическите приоритети, заложени в Областната 

стратегия на Бургас; 

• Прилагане принципите на включващото образование;  

• Обучение в етническа толерантност на ученици, учители и родители, толерантно 

отношение към „различния”;  

• Улесняване на достъпа до качествено образование и намаляване на дела на 

преждевременно напусналите образователната система; 

• Утвърждаване ролята на родителите в училищните дейности и развиване на 

партньорствата и сътрудничеството между училищата и другите центрове за 

обучение, читалищата и неправителствените организации; 

• Осигуряване на подкрепа на продължаващото обучение и създаване на условия 

за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот; 

 Осигуряване на достъп до различните форми на непрекъснато образование с цел 

придобиване на необходими нови умения и насърчаване и развиване на 

неформалното и формално учене през целия живот. 

ІІ. Резултати от извършените дейности за реализиране на целите и 

приоритетите по следните направления – проблеми и постижения:  

1. Обхват на децата и  учениците. Превенцията на отпадащите ученици  
Приемът на деца в І клас в училищата на територията на Област Бургас се осъществява 

в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета, Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета и Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. На 

територията на Община Бургас кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по 

електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от 

родителите учебни заведения. За учебната 2014/2015 г. в І клас са записани 4409 



ученици. Шестнадесет (16) деца са отложени от обучение в І клас след оценка от 

ЕКПО. Броят на записаните първокласници е представен в приложената таблица. 

За учебната 2015/2016 г. двадесет и пет (25) деца са отложени от обучение в І клас след 

оценка от ЕКПО. 

Предприетите мерки за превенция на безпричинните отсъствия от училище, за 

реинтегриране и връщането в училище на отпаднали ученици в училищна възраст през 

учебната 2015 г. са следните: 

Организационно – методическа и контролна  дейност на РИО – Бургас 

 .РИО – Бургас бе домакин на организирана от Министерство на образованието и 

науката и среща на регионите от Югоизточен район за планиране в България за 

представяне на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.) за 2014 – 

2015 година, разработване на училищни стратегически документи и механизъм 

за контрол на изпълнението им с обмен на добри практики. В регионалната 

среща взеха участие директори на училища, представители на местната власт и 

администрация, други заинтересовани страни от областите Бургас, Стара Загора, 

Сливен, Ямбол. 

 Организиране обмен на добри практики между училища със сходни 

проблеми. 

РИО – Бургас организира и регионална работна среща във връзка с изпълнение на 

Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система (2013 – 2020 г.) за 2014 – 2015 година с участие 

на директори на училища от област Бургас, помощник – директори, учители, 

представители на местната власт, представители на НПО, представител на ДПС към 

РПУ. Представени бяха Стратегията и Плана за изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 

г.) за 2014 – 2015 година; областни политики за превенция на ранното отпадане от 

училище и реинтегриране на преждевременно напусналите образователната система,  

работа по секции с презентации от директори на училища. След приключване на 

дискусиите в работните групи се обособиха следните изводи, свързани с дейностите за 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система: 

Силни страни в работата по проблема: 

 Провеждане на допълнителна работа (лятна)  

 Провеждане на занимания по интереси в ПИГ по групи съобразно силните страни 

на учениците 

 Включване на учениците в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности 

 Работа по вътрешноучилищни проекти за задържане на учениците 

 Намаляване на броя на отпадналите ученици в резултат на въвеждане на 

целодневното обучение и реинтегриране на ученици, отпаднали от образователната 

система 

 Привличане на родителите в различните дейности с учениците в училище, 

изграждане на родителски клубове 

 Активизиране дейносттта на ученическите съвети и училищните настоятелства 

 Включване на родителите в програми за ограмотяване на възрастни 

 Взаимодействие с лидери от ромската общност 

 Квалифициран и мотивиран педагогически екип 

 Партньорство с асоциации, НПО, ЦОП, ДПС, ЦНСТ, читалища и др. институции 

 Изграждане на система за ранно предупреждение, картотека на застрашените от 

отпадане. 

Слаби страни: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


 Недобра материална база за провеждане на допълнителни извънкласни дейности по 

задържане на учениците 

 Недостатъчно ефективно взаимодействие между заинтересованите страни. 

Училището е единствен инициатор на взаимодействие с други институции за 

решаване на проблема  

 Слабо владеене на книжовния български език 

 Неефективни санкции за родителите, които не осигуряват присъствие на децата си в 

училище 

 Несъобразени учебни програми и учебно съдържание 

 Ранно семейно съжителство 

 Липса на участие на  родителите в процеса на възпитание на децата 

 Бездействието на НПО. 

В изпълнение на взетите решения на сайта на РИО – Бургас е въведен електронен 

регистър на всички ученици, застрашени от отпадане. Всеки директор на училище от 

област Бургас регистрира учениците, също така има възможност при приемане на 

ученик, преместен от друго училище, да се информира включен ли е ученикът в 

регистъра. 

 От директорите на 24 училища, в които през учебната 2013/2014 г. има ученици, 

трайно непосещаващи училище поради отсъствия, е изискана информация. Получената 

информация е предоставена на кметовете на съответните общини за стартиране на 

административно наказателна процедура по чл. 47 от ЗНП. 

 Консултации с директори, педагогически съветници, психолози, представители 

на Областна администрация и Регионална дирекция „Социално подпомагане” за 

провокиране на институционална ангажираност, ресурси и компетентност за решаване 

на проблема с безпричинните отсъствия и отпадане на учениците от училище. 

 Директорите на училищата и детските градини в изпълнение на чл. 17, ал. 4 от 

ППЗСПД уведомяват Дирекция „Социално подпомагане” за учениците, допуснали 

повече от 5 неизвинени отсъствия, като предоставят и в РИО – Бургас и в съответната 

общинска администрация справката за учениците допуснали повече от 5 неизвинени 

отсъствия. 

 Оказване на методическа помощ на директорите за изготвяне и приемане на 

училищни програми за превенция на отсъствията и отпадане на учениците от училище. 

 Текуща проверка по Национална програма „На училище без отсъствия”, мерки 

„Без свободен час и „Без отсъствия”: „Организация и провеждане в училищата на 

дейностите по НП „На училище без отсъствия” като мярка за осигуряване на достъп до 

качествено образование, включително за повишаване на обхвата и превенция на 

отпадащите ученици”. 

 Текуща проверка: „Присъствие на учениците в паралелките” – в училища от 

Област Бургас, в които се извършват тематични и текущи проверки по план на РИО – 

Бургас. 

 Текуща проверка „Присъствие на децата от ПГ в детската градина”  

 Тематична проверка „Посещаемост на учениците от ХІІ клас в учебните 

часове”  

 РИО – Бургас извършва внезапни проверки в училищата и детските градини за 

присъствието на учениците в учебните часове и на децата, задължително подлежащи на 

предучилищна подготовка в детските градини. Проверките се извършват на основание 

чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 16, ал. 2  и чл. 19 от ПУДРИО и във връзка с изпълнение на 

писмо с изх. № 8403/14 от 18.11.2014 г. на Окръжна прокуратура - Бургас. Извършени 

са внезапни проверки на посещаемостта на учениците съвместно с представители на 

общинските администрации в Община Камено, Община Карнобат, Община Бургас. 



 Работно съвещание с директори на училища: Задържане в училище и 

превенция на отпадане от училище и анализ на резултатите от текущите проверки. 

 Организация, координация и контрол по изпълнение на Програма 

„Превенция на отпадането на ромски ученици от училище” - ЦМЕДТ „Амалипе” 

в пилотните училища.  

2. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците  

и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване  
Задължителната документация в по-голяма част от училищата се води и съхранява 

съобразно изискванията на Наредба №4/16.04.2003 г. за документите за системата на 

народната просвета. 

Констатирани са пропуски, отнасящи се до следното: 

 В нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 8 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. в дневниците на 

класовете не се вписват и не се сумират отсъствията на учениците; 

 В нарушение на чл. 24, ал. 2, т. 3 от Наредба №4/ 16.04.2003 г. в Материалната 

книга не се попълва преподаденият материал, не се изписват пореден учебен ден 

и поредна учебна седмица, не се вписват имената на учителите, които 

преподават по съответния учебен предмет. Материалната книга не се заверява 

ежедневно от директора; 

 Личните картони на учениците не се водят съгласно изискванията на чл. 30 от 

Наредба №4 за документите в системата на народната просвета; 

 Не е изпълнено изискването на чл.5, ал.5 от Наредба №4/2003г. в началото на 

всяка учебна година в Книга за решенията на педагогическия съвет да се вписва 

поименният списък на членовете на педагогическия съвет в 2 училища; 

3. Планиран и реализиран държавен план-прием  
Държавният план-прием в област Бургас в държавните и общински професионални 

училища, паралелки за придобиване на професионална квалификация в СОУ, помощни 

училища и профилирани паралелки в СОУ и профилирани гимназии е съобразен и с 

ефективното използване на териториите и поддържане на нормите за безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд, съгласно разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от 

Наредба №7 от 22 декември 2003 год. за Правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. 

За учебната 2015/2016 година приемът в профилирани гимназии, профилирани и 

непрофилирани паралелки в СОУ е, както следва: 

 след завършен 7. клас в профилирани гимназии и профилирани паралелки в 

СОУ - 42 паралелки; в професионални гимназии -  40 паралелки; 

 след завършен 8. клас са планирани 86 паралелки, от които: 

-  профилирани – 12,  

-  непрофилирани – 15,  

- професионални – 36, от които 6 в СОУ и 30 в професионални гимназии; 

- с първа степен на професионална квалификация - 4 паралелки в професионални 

гимназии и 1 паралелка в Помощно училище. 

- прием във вечерна форма на обучение - 3 паралелки, от които 2 във Вечерна 

гимназия и 1 в професионална гимназия; 

- прием в задочна форма на обучение - 15 паралелки, от които 1 във Вечерна 

гимназия и 14 в професионални гимназии. 

 след завършен 6.клас – задочна форма на обучение – 2 паралелки в 

професионални гимназии (за придобиване на първа степен на 

професионална квалификация). 

След ІІІ етап на класиране държавният прием след завършен VІІ и VІІІ клас е 

реализиран, както следва: 



 след завършен VІІ клас: 

профилирани паралелки – 37; професионални паралелки – 28, или общо 65 паралелки с 

численост от 18 до 26 ученици. 1 профилирана паралелка е с численост под 18 ученици 

(СОУ „Иван Вазов” – Поморие – английски език с руски език). Представена е докладна 

записка от кмета на община Поморие за дофинасиране на обучението на учениците със 

средства от общинския бюджет. 

 Не е реализаран прием в 5 профилирани и 12 професионални паралелки (общо 

17 паралалки са закрити след І и ІІІ етап на класиране). 

 след завършен VІІІ клас: 

профилирани паралелки – 10; професионални паралелки – 29; непрофилирани 

паралелки – 11, или общо 50 паралелки с численост от 18 до 26 ученици.  

Не е реализиран прием в общо 13 паралелки: профилирани – 2, професионални – 7 и 

непрофилирани – 4. 

4. Провеждане на национално външно оценяване - проведени са семинари с 

учители и работно съвещание с директорите на училищата от област Бургас с 

презентации на следните теми:  

 Национално външно оценяване 2015 година (нормативно основание за 

провеждането; предмети, по които се провежда НВО и дати за провеждането; 

продължителност на изпитванията; материали за изпитванията; задължения на 

директора на училището; задължения на училищната комисия зя подготовка и 

провеждане на НВО; задължения на класните ръководители и квесторите; дейности 

след приключване на изпитванията); 

 Организиране и провеждане на дейностите, свързани с приема на ученици в 

общински и държавни училища за учебната 2015/2016 г.; 

 Организиране на НВО за ученици със СОП 

Национално външно оценяване на учениците в ІV клас – проведено в 109 училища. 

 Общият брой на учениците в ІV клас за област Бургас е 4017, от тях на НВО по 

Български език и литература се явиха 3741 ученици; по Математика – 3744 ученици; по 

Човекът и природата – 3769 ученици и по Човекът и обществото– 3769 ученици. 

Общият среден успех от НВО за региона за учебната 2014/2015 година е 14,47 (72,35 % 

постижимост на резултатите). В класацията по области за страната област Бургас ес 

нарежда на 17 място (миналата учебна година област Бургас е била на 21 място в 

страната по общ резултат от НВО – ІV клас).  

 Най-висок среден бал за област Бургас се отчита по Човекът и природата – 15,60 

т. (78% постижимост), като се наблюдава задържане на резултата спрямо миналата 

година. Същият е по-нисък от средния за страната – (79,70%). 

 По български език и литература средният успех за региона е 14,23 т. (71,15% 

постижимост) бележи повишаване спрямо резултата от 2014 година. Този резултат е 

по-нисък с незначителни стойности от средния за страната (72,45%). 

 Средният успех по математика е 14,10 т. (70,5 % постижимост), като бележи 

тенденция на повишаване спрямо миналата година. Резултатът е по-нисък с 

незначителни стойности от средния за страната (71,65%). 

Най-нисък е резултатът по Човекът и обществото - среден бал 13,94 т. (постижимост – 

69,7%). Налице е понижение на резултата спрямо миналата година. Резултатът е по-

нисък от средния за страната – 70,45% с 0,75. 

Национално външно оценяване на учениците в VІІ клас – проведено в 103 училища. 

Общият брой на учениците в VІІ клас в област Бургас през учебната 2014/2015 г. е 

3286, от тях на НВО по Български език и литература се явиха 3249 ученици; по 

Математика – 3238 ученици; по предметите от КОО „Обществени науки, гражданско 

образование и религия” - 3178 ученици, по Чужди езици – 3195 ученици, по предметите 



от КОО „Природни науки и екология” – 3194 ученици. По среден успех от НВО - VІІ 

клас (16,41 т.) Област Бургас е на 5.място в страната. Въпреки по-ниския резултат през 

настоящата учебна година, област Бургас е на по-предно място в класацията за страната 

в сравнение с миналата учебна година, когато е заемала 7.място. 

Националното външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване 

на чужд език – проведено в 23 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 1995, от тях на външно оценяване по чужд език с интензивно обучение се 

явиха 1984 ученици. 

 Организиране и провеждане на ДЗИ   

 В изпълнение на чл. 20 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и 

провеждането на държавните зрелостни изпити съвместно с членовете на РКОП на ДЗИ 

е проведен обучителен семинар с директорите на средните училища в област, 

проведени са работни срещи и инструктивни съвещания. 

В срок са изпратени всички искани справки от ЦКОКУО за зрелостниците, заявили 

желание да бъдат допуснати до ДЗИ, като през настоящата учебна година не се 

допуснаха съществени грешки при подаване на необходимата информация в МОН и 

ЦКОКУО.  

В ДЗИ по БЕЛ взеха участие 3233 зрелостници от 49 училища от област Бургас. Област 

Бургас се нарежда на 10.място в класацията по успех от ДЗИ по БЕЛ – по-предно място 

в класацията по области в сравнение с миналата учебна година, когато област Бургас е 

била на 13.място. 

Средният успех от ДЗИ по БЕЛ за областта е Добър 4,22 - резултатът е малко по-нисък 

от резултата от миналата година (Добър 4,26) – разлика (-0,04). Средният успех на 

зрелостниците от област Бургас е близък до средния успех за страната, който е Добър 

4,21 (разлика +0,01). Област Бургас е на 7.място в страната по резултата от ДЗИ по БЕЛ 

(заедно с област Видин). 

Регионално външно оценяване по български език и литература в VІІ клас – 

проведено в 9 училища 

Целта на Регионалното външно оценяване по БЕЛ бе да се установи равнището на 

подготовката на учениците за успешно полагане на НВО в края на учебната година. 

Използваният инструментариум е съобразен с  формата на НВО по БЕЛ след завършен 

VІІ клас и е изготвен от екип от учители по БЕЛ от бургаски училища. Участваха общо 

167 ученици от VІІ клас.  

Най-висок е успехът на учениците от ПЧПУ – Бургас – Много добър 5,10. Същите 

ученици се представиха най-добре и на НВО по БЕЛ, заемайки 1.място в класацията на 

училищата от област Бургас. 

В процентно отношение като цяло за регионалното външно оценяване преобладават 

добрите оценки (37,1%), следвани от средните оценки (32,9%). Получени са 17 слаби 

оценки, което представлява 10,2% от общия брой. Отличните оценки са само 2 (1,2% от 

общия брой). Средният успех е Добър 3,68. 

Броят на учениците, които не са работили по последната задача от теста или не са 

получили точки за тази задача (25.задача), е доста голям: 120 ученици (71,86% от 

изпитаните ученици) не са получили точки за последната задача. 

Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и децата и 

учениците със СОП  
След диагностициране на  учениците, застрашени от отпадане и/или с образователни 

затруднения, в училищата по  утвърден график на директора се организира 

провеждането на допълнителна работа по време на учебните занятия и през ваканциите, 



както и консултациите по предмети. Провеждат се редица извънкласни и 

извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на 

учениците. Организираните родителски срещи, индивидуални срещи с родители, чийто 

ученици не посещават редовно учебни занятия, посещенията в домовете са ефективен 

начин да се привлекат родителите като партньори и активни участници в училищния 

живот на децата с оглед задържането им в училище. 

Активното партньорство на Отдел ”Закрила на детето”  (Дирекция ”СП”), съдействието 

на НПО, общини и съвместните действия при прилагане на Координационния 

механизъм за работа с деца, жертви на насилие, в риск от насилие или кризисни 

ситуации помага изключително много за преодоляване на проблемите при деца от 

социално-уязвими групи и привличането и задържането им в училище.  

На територията на област Бургас се обучават интегрирано 780 ученици, разпределени  

в 87 училища и 62 детски градини в  13 общини. За подпомагането им и създаване на 

подкрепяща среда са сформирани екипи със заповед на директорите, които включват 

учители по общообразователни предмети, психолози, логопеди, ресурсни учители, 

други специалисти. Изготвени са индивидуални образователни програми на децата и 

учениците, които екипите изпълняват, като отразяват динамиката в развитието на 

децата и учениците.  

За трета учебна година в три пилотни  училища по проект „Включващо обучение“ на 

МОН – СОУ ”Хр.Ботев” – гр.Карнобат, ОУ”Бр.Миладинови” – гр.Бургас и НБУ”М. 

Лъкатник” – гр.Бургас учениците със специални образователни потребности са 

обхванати в Дейност 2 по проекта и се подпомагат ресурсно от екипи от психолози, 

логопеди и ресурсни учители. Моделът се оказва успешен, предвид концентрацията на 

специалисти в едно училище и по-разгърнатите възможности  за работа с всяко едно 

дете.  

През предходната и тази учебна година се  създадоха условия за равен достъп  и на 

други 67 ученици с увреждания, които бяха включени в Дейност 6 на проект 

„Включващо обучение“ за създаване на подкрепяща среда за обучение на децата и 

учениците с увреждания, лишени от родителски грижи, като за целта се сформираха 13 

помощни паралелки в още няколко училища,  

Целодневна организация на учебния процес 

Целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VIII клас през учебната 

2014/2015 година се осъществява в училищата, намиращи се на територията на Област 

Бургас в 632 ПИГ при спазване изискванията на чл. 95, ал. 2 от ППЗНП, като се 

съчетават задължителните учебни часове с форми на самоподготовка, занимания по 

интереси и организиран отдих. 

В 42 средищни училища през учебната 2014/2015 година в 248 ПИГ са обхванати 5863 

ученици от І до VІІІ клас. Извършен е мониторинг и контрол във всички средищни 

училища, работещи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес“ – по два пъти във всяко училище. Цел на проверката е установяване 

ефективността на реализация на дейностите, свързани с техническото изпълнение на 

проекта, при осъществяване на целодневната организация на ОВП в средищните 

училища. Проверена е документацията, свързана с техническото и финансовото 

изпълнение на дейностите по проекта, проведени са срещи с целевите групи, с 

възпитатели и с родители. Финансирането на училищата е извършено съгласно 

приетата формула, добавките за МТБ, за учебници, за защитено училище и целодневна 

организация. Училищата изразходват бюджетните средства целесъобразно. Осигурени 

са необходимите помещения за занимания по интереси на учениците от ПИГ, 

оборудвани със средства от проекта. 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 целодневната организация на учебния процес на 

средищните училища Преподавателската заетост на възпитателите е в съответствие с 

Наредба №3/18.02.2008 година и редовно в Материалната книга се отразява 

преподаденото учебно съдържание. Осигурена е публичност на дейностите по проекта. 

По Национална програма „Училището – територия на учениците, модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците от начален етап” работят 6 (шест) училища от 

област Бургас. С преведените средства са обособени и обзаведени кабинети за дейности 

по интереси, закупени са и дидактически помагала и материали. 

Квалификационна дейност  
През учебната 2014-2015 г. бяха осъществени всички планирани контролни дейности, 

отнасящи се до квалификационната дейност на училищата и детските градини в област 

Бургас. Всички училища и детски градини организират квалификационната си дейност 

съгласно Плана за квалификационна дейност на съответното училище/детска градина. 

Планираните дейности се реализират съгласно определения график.Във всички 

проверени учебни заведения квалификационната дейност е организирана в 

съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за 

повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната 

просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационна степен. 

Дейностите, заложени в Плана за квалификационната дейност за учебната 2014-2015 г., 

кореспондират в достатъчна степен с изведените приоритети. Учебните заведения 

работят по плановете си за квалификационната дейност, които са приети на заседания 

на Педагогическия съвет. Навсякъде са сформирани методически обединения, които 

заседават поне един път в месеца. При проверките са попълнени Информационни карти 

за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти.  

От планираните за учебната 2014/2015 г. 426 375 лв. за квалификационна дейност са 

изразходвани 425 092 лева. Има преходен остатък от 1 283 лв.  

Професионалното обучение и образование, съобразено с потребностите на пазара 

на труда  
Професионалното обучение и образование в област Бургас се осъществява в 

професионални гимназии и СОУ с професионални паралелки, както следва:  

Общо за областта за учебната 2014/15 год. професионално образование и обучение се 

осъществява в 23 образователни институции, от които: 

 16 професионални гимназии; 

 5 средни общообразователни училища с професионални паралелки; 

 Помощно училище; 

 Частен професионален колеж с прием след завършено средно 

образование. 

Финансиращите органи на професионалните паралелки по училища и общини са, както 

следва: 

 Министерството на образованието, младежта и науката: Професионална 

гимназия по химични технологии “Акад. Н. Зелински” – Бургас, Професионална 

гимназия по морско корабоплаване и риболов “Св. Никола” – Бургас, Професионална 

техническа гимназия – Бургас,. 

 Министерство на земеделието и храните: Професионална гимназия по селско 

стопанство “Златна нива” – Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство и 

лека промишленост – Карнобат. 



 Министерство на физическото възпитание и спорта: Държавно спортно училище 

„Ю. Гагарин” 

 Министерство на културата: Национално училище за музикално и сценично 

изкуство 

 Община Бургас: Професионална гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия “Кольо Фичето” – Бургас; Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р 

Асен Златаров” – Бургас; Търговска гимназия – Бургас, Професионална гимназия по 

механоелектротехника и електроника – Бургас, Професионална гимназия по 

електротехника и електроника “К.Фотинов” – Бургас, Професионална гимназия по 

транспорт – Бургас, Професионална гимназия по дървообработване “Г.Кондолов” – 

Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации “П. Пенев” – 

Бургас, СОУ “П.Росен” – гр.Бургас, ПУ „Отец Паисий”. 

 Община Поморие: Професионална гимназия по туризъм “Ал. Константинов” – 

Поморие; 

 Община Несебър: Професионална гимназия по туризъм “Ив. Вазов” – Сл. бряг; 

 Община Малко Търново: СОУ “В. Левски” – гр. М.Търново; 

 Община Камено: СОУ “Христо Ботев” – Камено; 

 Община Руен: СОУ “Отец Паисий” – с. Люляково; 

 Община Созопол: СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Созопол; 

 Община Средец: Професионална гимназия по механизация на селското 

стопанство и електроника “Н.Й. Вапцаров” 

 Община Сунгурларе: СОУ “Хр. Ботев” – с. Сунгурларе. 

Популяризиране на професионалното образование се извършва чрез организирането на  

Панорамата за  средното образование с презентации на профили, професии и 

специалности, по които ще се провежда обучение в училищата, намиращи се на 

територията на Област Бургас. Всяко училище, което осъществява прием на ученици 

след завършен VІІ и VІІІ клас, подготвя щанд с презентация на материалната база, 

профили, професии и специалности, по които ще се провежда обучение през учебната 

2015/2016 г.  

По Проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 

работи Център за кариерно ориентиране в гр. Бургас с 1 ръководител и 6 кариерни 

консултанти. Обща цел на проекта е продължаване на реформата в професионалното 

образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване 

на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в 

системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот. 

При дадените указания и разпределение на брой ученици по области за ЦКО Бургас 

бяха предвидени 3360 ученици, кариерните консултанти консултираха и обучиха 5380, 

като от тях по индикатор изпълнение – 1660, 259 – индикатор резултат. 2925 - чрез 

групови консултации и 536 индивидуални консултации. Обхванати бяха 9 общини и 42 

училища, като от тях 23 от малки населени места. Кандидат – гимназистите и 

зрелостниците от гр. Бургас посетиха на място Център за кариено ориентиране за 

осъществяване дейностите по проекта. 

В Проект BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално 

образование” са включени 10 професионални гимназии в секторни мрежи. 

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. Относителният дял на учениците от 



професионалните училища в областта, провели учебна практика на реални работни 

места е 100%, а относителният дял учениците, провели производствена практика на 

реални работни места е 100%. 

Участието на работодателите, работниците и служителите от съответната 

професионална област в провеждането на Държавните изпити по специалността са: за 

теория - 4.43%, за практика - 6.6%.   

Информационни и комуникационни технологии в училищната 

Внедряването и използването на възможностите на ИКТ в обучението и възпитанието е 

приоритетно направление в дейността на училищата в област Бургас. През 2015 г. над 

26% от училищата са получили средства по НП ”ИКТ в образованието”, с които са 

допълнили и осъвременили наличната материално-техническа база.   

Обобщените данни за региона, свързани с използването на ИКТ в училищата, са 

следните: 

Специализираните компютърни кабинети са средно по 2 кабинета на училище, като 

някои от основните училища разполагат с по един подобен кабинет, а училищата с 

профилирано обучение по Информатика или Информационни технологиии разполагат 

с по 3 до 6 компютърни кабинета. Според осигуреността на училищата с компютърна 

техника се падат средно 16 ученици на компютърен кабинет. Осигуреността на 

училищата с образователен софтуер и офис приложения е 100%. Осигуреността на 

училищата с антивирусен софтуер е 100%. 

Компютри в локални мрежи има в 36% от училищата. Достъп до кабелен Интернет 

имат 69% от училищата, а 22% посочват, че разполагат с безжичен Интернет. 

27% от училищата имат оборудвани мултимедийни кабинети, видеозали, или езикови 

кабинети. 71% от училищата разполагат с повече от един мултимедиен проектор, а 40% 

посочват, че имат поне една интерактивна електронна дъска.  

20% от учителите са сертифицирани за ИКТ потребители. В 57% от училищата 

методическите обединения, или отделните учители разполагат с лаптопи. 

Осигуреността на училищата с електронни уроци за всички класове е 25 %. 

Извънкласните и извънучилищни дейности - координиране и контролиране на 

дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния 

спортен календар на МОН  

На територията на Област Бургас са проведени всички изяви, включени в Национален 

календар за извънучилищни дейности, утвърден със заповед на министъра на 

образованието и науката при създадена отлична организация с участието на 6024 

ученици от 1382 училища и ИПУ от цялата страна. За всяка от проведените изяви е 

изготвен доклад до Дирекция ”Достъп на образование и подкрепа на развитието” в 

МОН. 

На Ученическите игри по  отделните видове спорт, пол и възраст във всички етапи 

взеха участие  отбори от 442 училища и ИПУ с  4342 състезатели, Девойките на ПГСАГ 

„Кольо Фичето“ - Бургас се класираха в челната десятка на Световното ученическо 

първенство по лека атлетика, което се проведе в гр. Вухан, Китай. Бургазлийките се 

представиха успешно в условия на конкуренция, която беше изключително голяма и в 

някои от дисциплините наброяваше до 48 участници. За първи път бургаски 

ученически отбор участва в Световно състезание и това е успех не само за училището, 

но и за града ни. 

Община Бургас със съдействие на РИО - Бургас разширява и обогатява извънкласните 

спортни дейности сред децата и учениците в съответствие избора на град Бургас за 

Европейски град на спорта за 2015 г. и със стремеж за максимално ангажиране на 

свободното време на  подрастващите. На 22.05.2015 г. гр. Бургас бе домакин на 



Финалния мач от Европейското първенство по футбол за младежи до 17 години - 

Бургас 2015 г.  

Подкрепа на даровитите деца и ученици  
Съгласно регламентите за провеждане на ученически олимпиади и Заповед № РД 09 – 

1505/30.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката, в училищата, намиращи 

се на територията на област Бургас са организирани и проведени общински и областен 

кръг на ученическите олимпиади. Общо 6 ученици са лауреати на национални 

олимпиади, както следва: 

- Руски език - 2 лауреати: от ПМГ „Акад. Н. Обрешков” - Бургас и ГЧЕ „Васил 

Левски” – Бургас; 

- Френски език - 1 лауреат: от ГРЕ „Г. С. Раковски” – град Бургас; 

- Испански език - 1 лауреат: от ГРЕ „Г. С. Раковски” – град Бургас; 

- Информационни технологии - 2 лауреати: от  ПМГ „Акад. Н. Обрешков” — 

Бургас. 

Създадена е организация за участие на ученици в националните състезания, за 

популяризиране на състезанията по професии и анализиране на участието на 

училищата и учениците в тях. 

РИО – Бургас бе домакин на националния кръг на олимпиадата „Знам и мога” за 

ученици от ІV клас, на Пролетните математически състезания за ученици от ІV – VІІІ 

клас, на ХІХ ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”. В тазгодишното 

издание на конференцията взеха участие над 86 ученици от 48 училища на 16 области в 

страната. 

Своевременно се предоставя информация и се провежда разяснителна работа с учители 

и даровити ученици, класирани на призови места. 

Опазване живота и здравето на децата и учениците  

През изтеклата година в училищата на територията на област Бургас няма допуснати 

трудови злополуки. Административните ръководства са създали нужната 

вътрешноучилищна организация и управление на дейностите като необходимо условие 

за създаване на здравословни и безопасни условия на труд. Предприетите мерки и 

действия се основават на принципите на превантивен контрол, ограничаване и 

преодоляване на опасностите за здравето и живота на учениците, учителите и 

обслужващия  персонал, с което са спазени разпоредбите на чл. 275, ал.1 от КТ.  

Съвместно с Дирекция „Гражданска защита” училищата, детските градини и 

обслужващите звена са разработили план за действие при снежни бури, поледици и 

обледявания.  

Във връзка с организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията при бедствия, аварии и катастрофи и за правилното организиране 

действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии и катастрофи, 

директорите със заповед са определили групи, като са регламентирали задълженията 

им относно организирането защитата на личния състав, планирането на превантивни 

мероприятия, както и да организират тяхното изпълнение при необходимост. 

 Директорите предприемат мерки за опазване на живота и здравето на децата и 

учениците.  

В училищата, намиращи се на територията на област Бургас, е осигурен пропускателен 

режим във всички училища, като в 72% от тях има видеонаблюдение – предимно 

училища в общинските центрове и по-големи населени места. 

В училищата, намиращи се на територията на Област Бургас, се изпълнява Заповед № 

РД-09-611/18.05.2012 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на 

Механизма за противодействие на училищния тормоз. През тази учебна година бе 

извършена проверка в 3 (три) училища във връзка с прилагане на Механизма. В две от 



тях бяха дадени задължителни предписания на директорите относно пропуски в 

документацията, свързана с прилагане на Механизма. 

В началото на тази учебна година в училищата, намиращи се на територията на Област 

Бургас, е проведено анкетно проучване за нивото на училищния тормоз. На базата на 

получената оценка всяко училище е извършило актуализация на Плана за 

противодействие на училищния тормоз, приета с решение на Педагогическия съвет. 

Актуализиран е и Училищният координационен съвет (УКС) за справяне с насилието. 

РИО – Бургас осъществява непрекъсната координация с Регионалната здравна 

инспекция  и със структури към Община Бургас, като Общинския съвет по превенция 

на злоупотребата с наркотични вещества и Местния обществен комитет по превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН. Ст. експертът по природни науки е член на последните две 

структури, които работят с ученици от основните и средните училища в Бургас и 

региона, с помощта на специалисти от РЗИ, от Община Бургас, от БЧК и др. 

институции. През 2014/2015 учебна година от Превантивно-информационен център 

към Община Бургас са организирани и проведени редица училищни и общински 

дейности, кампании и обучения, по-значими от които са следните: 

• Обучения и срещи-разговори с ученици от VI – XI клас по теми „Рисково 

поведение, свързано с употребата на наркотични вещества”, „Сексуално възпитание, 

алкохол и наркотици”, „Здравето – висша цел” и с ученици от начален етап на тема 

„Как да избегнем агресивното поведение в училище и извън него”. В тези обучения са 

обхванати ученици от 21 училища на територията на община Бургас; 

• Обучения на 20 ученици-доброволци към Превантивно-информационен център – 

Бургас по проект „Доброволчеството – моята лична кауза”. Обученията са свързани с 

превенция на агресията, решаване на конфликти, превенция на наркотични и 

ненаркотични зависимости; 

• Младежки форум „Един от нас споделя” с участието на средношколци от 7 

училища и сдружение „Маккензи” и с домакинството на ГПНЕ ”Гьоте” – Бургас;  

• Анкетиране на ученици от I - IV клас, техни учители и родители от 6 СОУ и 6 

ОУ в община Бургас за измерване нивата на агресивно поведение и нагласите към 

формиране на агресивни модели на възпитание. Данните от анкетата са публикувани на 

сайта на Община Бургас; 

• Кампании, спортни и културни мероприятия във връзка с отбелязването на: 01 

декември – Световния ден за борба със СПИН, 07 Април – Международен ден на 

здравето, 17 май – Световен ден за борма с хипертонията, 19 май - Европейски ден за 

борба със затлъстяването, 31 май – Световен ден без тютюнев дим, 26 юни – Световен 

ден за борба с наркотиците, 05 декември – Ден на доброволчеството и др.  

Съвместно с Регионалната здравна инспекция – Бургас РИО – Бургас координира 

дейностите в училищата по изпълнение на Националната програма за превенция на 

хроничните незаразни болести и Националната програма за намаляване въздействието 

на радон в сгради върху здравето на българското население. 

Във връзка с екологичното възпитание на подрастващите РИО – Бургас работи в тясно 

сътрудничество с институции като РИОСВ, Регионален природонаучен музей и с 

организации като Българска Фондация „Биоразнообразие”, БДЗП и др. РИО – Бургас 

оказва методическа помощ и подкрепа на БФ „Биоразнообразие” в образователната 

работа по проект „Солта на живота”, финасиран по Програма LIFE+ на ЕС, свързан с 

Атанасовско езеро и влажните зони около Бургас. През есента на 2015 г. съвместно с 

БФ „Биоразнообразие” предстои провеждане на Втора регионална ученическа 

конференция на тема „Живот за бургаските езера” акцент, на която ще бъде 

устойчивото развитие на бургаските влажни зони.  

Популяризирането на възможностите за учене през целия живот.  



 На територията на област Бургас популяризирането на възможностите за учене 

през целия живот се осъществи и чрез проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова 

възможност за моето бъдеще” по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на 

неформално придобити знания, умения и компетентности”. 

Популяризирането на възможностите за учене през целия живот се осъществява и чрез 

проект BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни”. В Област Бургас по 

този проект работят две училища. Обучението се осъществява в курсове за 

ограмотяване, организирани в изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Те 

включват начални знания, умения и отношения по български език и литература, по 

математика, по човекът и природата и по човекът и обществото, които са необходими 

на курсистите за преминаване в следващия модул за обучение на възрастни - обучение 

за придобиване на професионална квалификация. 

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИО 

Съгласно Годишния план за дейността на РИО – Бургас за учебната 2015 г. са 

извършени 2 цялостни проверки: 

1. СОУ „Иван Вазов” – Поморие; 

2. ЦДГ „Теменуга” - гр. Ахелой, община Поморие. 

При проверката в ЦДГ „Теменуга” - гр. Ахелой се констатира добра осигуреност на 

педагогически и материални условия в групите за осъществяване на образователните 

цели. Учителите прилагат разнообразни подходи, методи и средства в хода на 

педагогическите ситуации, работят целенасочено и последователно за постигане на 

очакваните резултати, посочени в държавните образователни изисквания за 

предучилищно възпитание и подготовка. 

Необходимо е в по-голяма степен да се прилага индивидуален и диференциран подход 

при педагогическото взаимодействие с децата. В групите със смесен възрастов състав 

на децата планирането на учебното съдържание да е съобразено с различната възраст на 

децата в групата, за да се предостави реално поле за изява на всяко дете. Играта да бъде 

водещ фактор за познавателното развитие на децата. 

Общ извод от проверката в СОУ „Иван Вазов” – Поморие е, че директорът е създал 

необходимата организация за запознаването на учителите с държавните образователни 

изисквания и прилагането им в образователно-възпитателния процес.   

Урочното съдържание е в съответствие с планираното от учителите в тематичните 

работни планове и се реализира при извършена предварителна подготовка. 

 Образователно-възпитателният процес се организира на базата на утвърдените 

от МОН учебни програми по отделните учебни предмети. Планирането на работата се 

извършва с оглед на вида подготовка (ЗП, ЗПП, ЗИП, СИП) с цел постигане на 

очакваните резултати, заложении в ДОИ за учебно съдържание.  

 Учителите използват разнообразни методи на преподаване, като се ръководят от 

дидактическите принципи за нагледност, достъпност, практичеста приложимост на 

знанията. 

 Спазват се изискванията за ритмичност на оценяването съгласно изискавнията 

на чл. 11а, ал. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и за отразяване 

на получените оценки в дневниците на класовете и в бележниците на учениците.  

 В съответствие с изискванията на чл. 8, ал.3 и ал.4 на Наредба №3 за системата 

за оценяване е установено и оценено входното равнище. Учителите изготвят анализ на 

резултатите от класни и контролни работи на учениците от класовете, на които 

преподават в изпълнение на чл. 16 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на 

оценяване. 



Констатират се пропуски при издаване на заповеди – най-често нормативното 

основание не съответства на съдържанието на заповедта, ангажираните длъжностни 

лица не са удостоверили с подписа си, че са запознати със заповедта. Номерацията на 

регистрираните заповеди в Книгата за регистриране на заповедите на директора не е в 

съответствие с наименованието на колоните на книгата, регламентирани в чл.6, ал.2, т.2 

от Наредба №4/ 16.04.2003 г. за документите за системата за народната просвета. 

Графикът за провеждане на контролните и класните работи през І учебен срок не е 

изготвен в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2 от Наредба №3/2003г. за 

системата за оценяване. 

 Констатирани са слабости, които са в резултат от липсата на планиране и 

осъществяване на системна контролна дейност от страна на директора и помощник-

директора по отношение на: 

- работата на класните ръководители относно попълването на личните картони 

съгласно изискванията на чл.31, ал.1, т.1 от Наредба №4/2003г. за документите за 

системата на народната просвета;  

- коректно попълване на материалната книга; 

- вписване на текущите оценки от учителите по съответния учебен предмет в 

съответствие с чл.23, ал.1 и ал.2 на Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на 

оценяването;  

- отчитане на действително положените и изплатени лекторски часове и втория час на 

класа; 

- провеждане на изпитите по чужд език в съответствие с изискванията на чл.29 “д“, ал.2 

от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване;  

- водене на учебната документация - не се отразяват проверките на учителите в 

тетрадките и учебните помагала на учениците по предметите от начален етап на 

основното образование, рецензии на писмени работи, което е неизпълнение на чл. 16, 

ал. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. 

 Не се водят регистрационните книги по чл.61 и чл.62 а, ал.4, чл.11 и чл.12 за 

документите за системата на народната просвета. Има пропуски в книгата по чл.11 и 

чл.12 за регистриране на даренията. 

 На директора е издадена заповед за задължителни предписания, изпълнението на 

които подлежи на контрол през учебната 2015/2016 г. 

ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ  

„Организиране на приема на ученици в държавни и в общински училища съгласно 

изискванията на Наредба № 11 от 28.03.2005 г.” 

Целта на проверката е да се осъществи  контрол върху изпълнението на дейностите за 

приемане на ученици след завършен VІІ клас и основно образование в държавни и в 

общински училища, в съответствие с регламентираните в Наредба № 11/ 28.03.2005 

година изисквания. 

Общият извод е, че директорите познават и спазват изискванията на Наредба №11/ 

28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища при 

осъществяване на приема в VІІІ и ІХ клас.  

Констатирани са пропуски във вечерна гимназия „Захари Стоянов” - град Бургас при 

оформяне на протокола и решението на педагогическия съвет във връзка с  

изискванията на чл.25, ал.5 и чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за 

приемане на ученици в държавни и в общински училища. Издадена е заповед за 

задължителни предписания, изпълнението на която е проверено в частта  решение на 

педагогическия съвет за план-приема за учебната 2015/2016г. 

 „Управленската дейност на новоназначени директори на училища” 



Целта на проверката е да се осъществи контрол върху административната и 

управленската дейност на новоназначените директори съгласно длъжностната 

характеристика, задълженията, определени в чл.147, ал.1 от Правилника за прилагане 

на закона за народната просвета, спазването и прилагането на нормативните документи 

за системата на средното образование и Кодекса на труда. 

При 4 от проверките са констатирани пропуски и на директорите са издадени заповеди 

за задължителни предписания, изпълнението на които е докладвано и подлежи на 

контрол през новата учебна година. 

Най-често срещани нарушения са:  

- неправилно водене на книгата за вписване на решенията на педагогическия съвет;  

- слаб контрол върху работата на класните ръководители относно попълването на 

личните картони и ученическите книжки – ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” – с. Равнец, 

СОУ „Св. св. Кирил и Методий” - Средец, Вечерна гимназия „Захари Стоянов“ – 

Бургас; 

- съхраняване на картите за определяне на допълнително трудово възнаграждение за 

постигнати резултати през учебната 2013/2014 г. съгласно чл.16, ал.4 от Наредба 

№1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на 

народната просвета – ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Равнец, СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” - Бургас. 

„Спазване изискванията на Наредба №3, Наредба №7 и Наредба №6 при изготвяне 

на Списък-Образец №1, №1а и №2 за учебната 2014/2015 г. и съпътстващите 

документи на училищата, детските градини и обслужващите звена от област 

Бургас” 

Цел на проверката: Контрол относно спазването на нормативната уредба в системата на 

народната просвета при изготвянето на Сведението за организиране на дейността в 

училищата за учебната 2014/2015 г. и съпътстващите го документи. 

Констатира се, че директорите спазват изискванията на: 

- Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена при определяне числеността на паралелките, деленето на 

паралелките на групи; 

 - Наредба №3/18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета при  

планиране на  преподавателската работа на педагогическите кадри, откриване на  

работни места за учители, определяне на лекторски часове; 

- Наредба №6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на 

общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование при 

разпределяне на часовете по предмети, определяне броя на групите по ЗИП и СИП и 

изготвяне на училищните учебни планове. 

- чл.15, чл.17, чл.18 от ЗСООМУП, чл.101 от ППЗНП г. при разработване на 

училищните учебни планове; 

 - §8 от преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП при разработване на 

Правилниците за дейността на училищата.  

 Констатиран е проблем в училищата с профил „Изкуства“ при изготвяне на 

училищния учебен план в частта „Профилирана подготовка“.  

 „Посещаемост на учениците от XII клас в учебни часове“ 

Целта на проверката е да бъде осъществен контрол върху посещаемостта на учениците 

от  XII клас - дневна форма на обучение. 

Резултатите от проверката показват, че в училищата се спазват изискванията на чл. 17, 

ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. За учениците, 



допуснали 5 и повече от 5 неизвинени отсъствия за месец, са изпратени уведомителни 

писма до Дирекция „Социално подпомагане”; 

Родителите/настойниците на учениците писмено се уведомяват за допуснати отсъствия 

по чл. 136 и чл. 137 от ППЗНП в изпълнение на  изискванията на чл. 138, ал. 1 от 

ППЗНП. 

В някои от училищата се констатира нарушаване на изискванията на чл. 138, ал. 2 от 

ППЗНП и чл. 27, ал. 3 от Наредба № 4 за документите за системата на народната 

просвета - в дневниците на класовете не са нанесени отсъствията на учениците за 

съответния час, в който е извършена проверката. 

 Тематични проверки, свързани с организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес: 

 Старши експертите по предучилищно възпитание, по начално образование и по 

учебен предмет от КОО са извършили 11 тематични проверки, свързани с 

организацията на образователно-възпитателния процес в училищата и детските 

градини. Обобщените изводи от извършените тематични проверки се свеждат до 

следното: 

Като положителни се очертават следните тенденции: 

Осигурява се подкрепяща среда за обучението, възпитанието и развитието на децата и 

учениците със специални образователни потребности. Ресурсните учители координират 

дейностите по изпълнение на индивидуалните образователни програми съгласно 

изискванията на чл.36 от Наредба № 1/23.01.2009 г. Съставът на сформираните екипи 

съответства на индивидуалните потребности на учениците, извършената оценка и 

установената необходимост от специалисти. Годишното и урочното планиране е 

обвързано с учебните планове, ДОИ и програмите за ЗП, ЗИП или профилирана 

подготовка. Преподавателите организират учебната среда и урока съобразно ДОИ, 

образователните стандарти и целенасочено работят по посока постигане на очакваните 

резултати. Учебната дейност е ориентирана към покриване на ДОИ по предметите и 

успешно полагане на тестовете от национално външно оценяване и държавните 

зрелостни изпити.  

Спазват се изискванията на Наредба № 3 за системата на оценяване; 

Съдържанието на самостоятелните работи за установяване на входно ниво на знанията 

е съобразено с изискванията на учебните програми. Разработени са система от 

критерии и показатели, скала за оценяване. Осъществяват се проверка, корекция, 

оценка на работите. Извършва се анализ на постиженията и грешките на учениците, 

обобщение на резултатите и препоръки за последваща работа. 

По-ниските резултати на учениците в училищата, където бяха планирани проверки, за 

да се анализират причините, са обусловени от определени обективни причини – смесен 

етнически състав в класовете с преобладаващ дял ученици от ромски произход, голям 

процент на родители, които са неграмотни, а оттам и недостатъчна ангажираност към 

учебните задължения на учениците, нередовна посещаемост в училище, включително и 

по социално-икономически причини. 

 Предвид затрудненията при четене и осмисляне на учебното съдържание от 

учениците, дължащи се на горепосочените причини, е необходимо да продължи 

провеждането на индивидуална и допълнителна работа с изоставащите ученици с оглед 

повишаване на тяхната успеваемост. Вече не са единици училищата, в които се 

създават екипи за педагогическа подкрепа, в които са включени учител по съответния 

учебен предмет, класният ръководител и педагогическият съветник. Изоставащите 

ученици са включени в ПИГ, с тях се провежда индивидуална работа ежедневно през 

учебната година и допълнително през ваканциите. Провеждат се консултации по 

график, утвърден със заповед на директора. 



 В много училища се използва ефективно мултимедия и електронна дъска. По 

този начин се онагледява всеки елемент от урока, а това е изключително необходимо за 

обучението на ученици билингви. 

 Всички проверени училища имат Програма за усвояване на книжовния 

български език. В тях са заложени конкретни дейности, с цел да се изгради гъвкава 

система за усвояване на книжовния български език от учениците в училището. 

Проверки по жалби и сигнали на граждани - извършени са 52 проверки. 

Най-честата причина за подаване на сигнали и молби за съдействие от институцията е 

липсата на достатъчно информация за правата и задълженията на учителите, 

родителите и учениците, на конструктивен диалог и екипност в работата на 

педагогическите колективи. Често се търси съдействие от институцията по проблеми, 

които са от компетентността на училищното ръководство и могат да се решат на място 

– такива са две от регистрираните жалби от ръководството на ОУ „Найден Геров“ - 

Бургас. Най-много са оплакванията относно взаимоотношенията учител – ученик, 

ученик – ученик (свързани с проява на агресия), директор-учител и проблеми с текущо 

оценяване на учениците.  

Повечето от жалбите и сигналите се подават до всички възможни институции, което 

ангажира голям ресурс и изисква проверка, макар че проблемът е разрешен от друга 

институция или от персонала на училището.  

Има сигнали, които се подават периодично, от едно и също лице и с повтарящо се 

съдържание – срещу ОУ „Иван Вазов“ - с. Русокастро, община Камено. В тези случаи, 

на основание чл. 124, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс не може да бъде 

назначавана повторна проверка. 

Голям брой жалби се получават по електронната поща, без информация за лицето, от 

името на което са подадени, т.е. са анонимни, но съдържат информация, която е 

достъпна само за работещите в съответното училище. Това е сигнал, че в колектива има 

проблемни междуличностни отношения и директорът би следвало да предприеме 

мерки за преодоляването им.  

Проверки за изпълнение на задължителни предписания - 9 проверки: 

Целта на проверките е да се установи изпълнението на задължителните предписания в 

определените срокове и трайно установяване на промените. Директорите докладват за 

изпълнение на задължителните предписания, след като изтече даденият в заповедта 

срок, и представят доказателствен материал, ако има такъв. След получаване на 

доклади от директорите са извършени 9 последващи проверки за изпълнение на 

задължителни предписания. Във Вечерна гимназия „Захари Стоянов“ – Бургас, където 

са констатирани най-много нарушения и са издадени 4 заповеди за задължителни 

предписания, системните проверки спомогнаха за преодоляване на пропуските най-

вече във водене на задължителната училищна документация.  

 Проверка на унищожаването на документите с фабрична номерация за 

учебната 2013/2014 г. 

 При проверката не бяха установени грешки при попълването на таблиците от 

отчета на документите с фабрична номерация. Своевременно бяха коригирани няколко 

заповеди за назначаване на комисиите за отчитане и унищожаване на документи с 

фабрична номерация, в които липсваха съответните нормативни основания и отчети.  

 Текущи проверки по личен план на експертите и план на РИО - Бургас – 

общо 94: 

„Осигуреност с учебници и учебни помагала по майчин турски език“ 

В училищата от област Бургас майчин език се изучава по учебници, издадени през 1991 

и през 1992 г. и одобрени от МОН. Учебниците са много захабени, а за някои класове 

дори съвсем липсват. През учебната 2013 – 2014 г. бяха издадени и раздадени учебни 



помагала по турски език, които са одобрени от МОН. Раздадените учебни помагала са 

за учениците от II,  III и IV клас. 

„Осъществяване обучението по БДП в V-VІІІ клас” 

Създадена е добра организация, която да позволява правилно да се организира 

обучението по безопасност на движението; 

Учителите се отнасят с необходимата отговорност при организиране и провеждане на 

обучението, като крайната им цел са конкретните умения за безопасно поведение на 

учениците на пътя; 

Училищните ръководства спазват изискванията, регламентирани в заповед №РД 09-773 

от 2003 год. на Министъра на образованието и науката. 

„Присъствие на децата от Подготвителна група – превенция на безпричинните 

отсъствия на деца“ 

Не са констатирани безпричинни отсъствия на децата в подготвителните групи. В 

дневниците на групите редовно се регистрират отсъствията на децата и се прилагат 

документи, които обясняват причините – заявления от родители, медицински бележки 

и др.  

„Контрол върху изготвяне на изпитни материали по Български език и литература 

за входно и изходно ниво, контролни и класни работи и анализ на резултатите“ 

В различните средни училища обучението по БЕЛ се осъществява в различен брой 

часове в зависимост от вида на подготовката (ЗП, ЗП/ЗИП ПП, ЗИП, СИП). Това дава 

отражение на степента на подготвеност на зрелостниците. 

Не се извършава задълбочен анализ на резултатите на зрелостниците от училището с 

цел установяване на проблемните области в знанията и компетентностите им и 

набелязване на мерки за подобряване на резултатите. 

Проверката на входното ниво се извършва предимно чрез тест, в който преобладават 

задачи с избираем отговор. Малко са учителите, които използват комбинация от тест, 

включващ задачи с изибираем и със свободен отговор, и задача за създаване на текст. 

Често се използват готови тестове, които не са съобразени с целта на конкретното 

изпитване. Използваните системи за оценяване се нуждаят от прецизиране. 

”Проверка на организацията, провеждането и оценяването на производствената 

практика“ 

Осигурени са условия за провеждане на обучението по професионална подготовка в 

съответствие със стандарта за професиите и специалностите, изучавани в 

професионалните гимназии;  

Предварителната подготовка на часовете е съобразена с практическата дейност, която 

предстои да бъде извършена от учениците. 

„Вътрешното оценяване по математика в VІІ клас с оглед ориентирането му към 

по-високи резултати на НВО“ 

Вътрешното оценяване на седмокласниците в процеса на училищното обучение се 

извършва съгласно изискванията на чл. 8, ал.1 и ал.4; чл.16, ал.1 и ал.2 на Наредба 

№3/15.04.2003 за системата за оценяване. Писмените работи на ученици са коригирани 

и рецензирани. Изготвя се анализ на резултатите от входно ниво и класна работа и се 

набелязват мерки за преодоляване на пропуските в знанията. В резултат на това 

средният успех на седмокласниците по математика в трите проверени училища за І 

учебен срок е по-висок в сравнение с оценките от входно ниво. 

Има тенденция за занижаване на  критериите при оценяване знанията на учениците на 

входно ниво, контролни и класни работи. Не се прилага адекватна скала за 

трансформация на точките в оценка.  

„Проверка на новоназначени учители по ФВС“ 



Целта на проверката е да бъде оказана методическа помощ при планиране на урочното 

съдържание за постигане на синхрон между цели и дейности и реализиране на 

междупретметни връзки с оглед повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес. 

Необходимо е учителите да спазват определени критерии при селекцията на 

предлаганите упражнения: да са интересни и динамични, да позволяват висока 

двигателна активност, да мотивират участието на ученика, да удовлетворяват и 

позиционират индивидуалното му развитие, да формират възможност за самооценка, 

вземане на решения и поемане на индивидуална и колективна отговорност. 

„Организация и провеждане на допълнителния час по ФВС в СОУ и профилирани 

гимназии“ 

Констатира се положителен ефект от направеното в началото на учебната година 

изменение на Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, където 

учебният час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, който се използва за 

организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, се включва в 

изискванията за откриване на работно място. 

Анализ на основните констатирани нарушения и резултати от предприетите 

мерки. 

При извършени проверки, назначени със заповед на началника на РИО - гр.Бургас, и 

установени нарушения в работата на директорите на училищата са поискани писмени 

обяснения по реда на Кодекса на труда на 13 директори. На трима директори на 

училища след проведена процедура по дисциплинарно производство са наложени 

дисциплинарни наказания за нарушение на разпоредби на ППЗНП, Наредба 

№4/16.04.2003 г.за документите за системата на народната просвета и Наредба 

№3/15.04.2003 г. за системата на оценяване - на един директор по чл. 188, т.1 от 

Кодекса на труда - „забележка” и на двама директори по чл. 188, т. 2 от Кодекса на 

труда - „предупреждение за уволнение”. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ 

I. Намаляване на безработицата, нарастване на заетостта чрез бързо и ефективно 

устройване на работа на безработните на първичния пазар, по програми и мерки за 

заетост и схеми на ОП „РЧР”. Осигуряване на работа на минимум
1
 22650 лица, в т.ч. 

21800 на първичния пазар. Постигане на средногодишно равнище на регистрираната 

безработица от 11.7%. 

Входящият поток през 2015 г. (новорегистрирани клиенти на бюрата по труда и тези с 

възстановена регистрация) е 46357 души, което е със 155 д. (с 0.3 на сто) повече от 2014 

г. Той отново е най-голям в Бургаска област – 20035 души, следвана от Сливенска 

(12222 д.) и Ямболска (8100 д.). Спрямо миналата година в първата област се 

регистрира ръст от 678 д. (с 2.7 на сто), във втората – спад с 852 души (с 6.5 на сто), а в 

Ямболска - отново нарастване, с 329 д. или с 4.2 на сто. Налага се изводът, че както 

през м.г. ситуацията е по-благоприятна само в Сливенска област. Общо за района 

тенденцията на нарастване е различна от тази през 2014 спрямо 2013 г. 

От общия размер на входящия поток, новорегистрираните безработни са 44277 души 

(95.5 на сто), а безработните с възстановена регистрация са 2080 д. (4.5 на сто) и 

първата група расте с 372 д., а възстановилите регистрацията - намаляват с 217 лица. От 

                                                 
1 Без лицата по новите схеми на ОП „РЧР” 2014-2020г. 



отделните бюра по труда с най-голям обем на входящия поток (както и през 2014 г.) са 

Д ”БТ” Бургас, Сливен и Ямбол, а с най-малък входящ поток се отличава Елхово. 

Изходящият поток от безработни обхваща 48 955 души, като 27 003 от тях са в 

Бургаска област, 13 311 в Сливенска и 8 641 в Ямболска. Общият брой на започналите 

работа и отпадналите от регистрация в района намалява спрямо сравнителната година - 

с 6.0 на сто (с 3102 д.), като тази тенденция е валидна за трите области - с 629 д. в 

Бургаска, с 1515 д. в Сливенска и с 958 д. в Ямболска област. Както и през м.г. в 

структурата на изходящия поток доминират започналите работа лица (26 350 д.), а 

отпадналите от регистрация са 22 605 д. В тази група преобладават прекратените 

регистрации на основание чл. 20, ал. 4, т. 1-4/ЗНЗ – 16 768 д., а тези по други причини 

са 5 837 д., като спрямо 2014 г. първата подгрупа намалява броя си с 2 583 д., а втората 

- с 689 лица. При започналите работа, сравнението с 2014 год. показва ръст на броя им - 

със 170 д., като той се дължи изцяло на увеличението на устроените на работа чрез 

Д”БТ” в реалния сектор (с 1 562 д.), докато броят на започналите работа на работни 

места в субсидирания сектор е намалял със 704 д. Безработните лица, започнали работа 

без посредничеството на бюрата по труда, са 6 213 д., докато през 2014 г. те са били 6 

901 д. и тяхното намаление забавя общият ръст на започналите работа. 

Динамиката на съотношението входящ към изходящ поток сочи превес на първия през 

януари, септември, октомври, ноември и декември, а през останалите 7 месеца 

доминира изходящия поток. Сравнението с 2014 г. показва леко влошаване на това 

съотношение, тъй като тогава през 4 месеца (януари, септември, октомври и ноември) 

входящият поток е бил по-голям. Общо за годината обаче, входящият поток е с по-

малък обем от изходящия, което формира намаление на безработните лица спрямо 2014 

г., макар и с по-слаб темп от 2014 спрямо 2013 г. 

Брой безработни лица 

За 2015 г. средномесечният брой на регистрираните в Д ”БТ” от Д ”РСЗ” Бургас 

безработни е 34 358 души, с 10.7 на сто (с 4109 д.) по-малко от 2014 г. По-ниският 

средномесечен брой на клиентите на Д”БТ” в региона е в резултат на преодоляното 

акумулирано нарастване през предходни години (най-вече през 2010-2013 г.) в резултат 

на продължаващите икономически затруднения на стопанските субекти в региона, като 

отражение на кризата в световен и национален мащаб. Наблюдението на динамиката на 

безработицата през периода показва, че както и през м.г. движението на броя им в 

посока намаление започва от февруари, продължава до август, а от септември до края 

на годината се отчита ръст. Малка разлика е, че през декември 2014 г. се отчита слабо 

намаление на безработните лица, а през декември 2015 г. движението на броят им е в 

посока нарастване. Друга сериозна разлика е, че спрямо съответните месеци на 2014 г. 

се отчита сериозно намаление, докато през 2014 спрямо 2013 г. (до м. юни вкл.) все още 

се отчита ръст. 

В териториален аспект средногодишният брой на безработните спрямо предходната 

година е по-нисък и в трите области - с 1 438 д. в Бургаска, с 1 626 д. в Сливенска и с 

1046 лица в Ямболска. Броят им е съответно 13 843 д. в първата област, д. 13 340 в 

Сливенска и 7 176 в Ямболска. Само в едно от единадесетте бюра по труда (Руен) се 

регистрира минимален ръст на средногодишния брой безработни лица спрямо м.г. (с 30 

д.), а в останалите има намаление. В абсолютен план, средномесечният брой 

регистрирани безработни се е редуцирал най-много в Сливен, Ямбол и Бургас (с 930, 

875 и 531 д.), а най-малко е намалението в Д ”БТ” Созопол - със 135 лица. 

На ниво община, в 3 от 22-те (Приморско, Руен и Твърдица) се наблюдава ръст на 

средномесечния брой, а в останалите 19 безработните са с по-нисък средногодишен 

брой. 



Сравнението на броя на безработните лица със заложения в Плана за действие на Д 

”РСЗ” Бургас през 2015 г. показател от 37620 д. показва по-нисък с 3 262 д. 

средномесечен брой (91.3% спрямо плана). 

Равнището на безработицата следва динамиката на броя на търсещите работа и средно 

за годината в регионален мащаб е 10.7 на сто, спрямо 11.9 за сравнителната (по-малко с 

1.2 процентни пункта). 

Значително по-ниско от регионалното е нивото в Бургаска област – 7.3 на сто, докато за 

Сливенска (17.1) и Ямболска (12.9) то традиционно е по-високо. В първата област се 

отчита спад спрямо сравнителната година с 0.8 процентни пункта, в Сливенска - с 2.1 

процентни пункта, а в Ямболска стойността на показателя е по-ниска с 1.9 процентни 

пункта. 

Динамиката на показателя през месеците на 2015 г. сочи движение в посока нарастване 

през януари, последвано от намаление до август включително и ръст през месеците до 

края на годината. 

В териториален разрез, средното за годината ниво на безработица се движи от 4.5% 

(община Бургас) до 38.2% за община Котел. С относително ниски нива на безработица 

(до условната граница от 10.0%) се открояват още общините Несебър (5.1%), 

Приморско (5.6%), Поморие (6.6%), Карнобат (7.2%), Ямбол (8.0%), Царево (8.8%) и 

Малко Търново (9.7%), а в другия край на класацията (освен Котел) са Твърдица 

(34.3%) и Стралджа (32.6%). 

Сравнението на средното за района равнище на безработица със заложената в плана за 

действие стойност от 11.7% показва по-ниско с 1.0 процентни пункта ниво. 

Тенденцията, която се очертава след анализа на данните за безработицата през 2015 и 

2014 г. е, че въпреки нарастването на входящия поток и сериозното намаление на 

изходящия, последният остава с доминиращ обем и формира намаление на броя на 

безработните лица през настоящата година, а също така и спрямо съответните месеци 

на предходната. 

1. Подобряване функционирането на пазара на труда чрез повишаване ефикасността и 

качеството на посредническите услуги по заетостта, предлагани от Д ”БТ” от района на 

Д ”РСЗ” Бургас. Трудовото посредничество е основен инструмент за реализиране на 

политиката по заетостта и за постигане на целите на Агенцията по заетостта като 

обществен посредник за ограничаване на безработицата, за запазване и нарастване на 

заетостта. 

1.1. Активна работа за разкриване на 20570 работни места на първичния пазар, 

увеличаване на броя на постъпилите на работа безработни лица. Провеждане на 11 

трудови борси. 

През цялата 2015 г. усилията на дирекциите „Бюро по труда” на първичния пазар на 

труда бяха насочени към активно и разширяващо обхвата си трудово посредничество. 

Поддържаха се установените добри взаимоотношения с работодатели и се създаваха 

нови такива. На проведените срещи работодателите бяха запознавани с услугите, 

предлагани от Д”БТ” и възможностите за включване в програми и мерки по ЗНЗ, както 

и проекти по ОП ”РЧР”. 

През отчетния период са посетени 17812 работодатели. Срещите са използвани и за 

набиране на прогнозна информация за промените в местния трудов пазар. 

С цел да се улесни достъпът на безработни и търсещи работа лица до информацията за 

свободните работни места, както и за осигуряване на пряк контакт с работодателите, 

бяха проведени 11 трудови борси от които 8 с обща насоченост и 3 специализирани. 

Общи трудови борси организираха Д ”БТ” Айтос, Д ”БТ” Поморие, Д ”БТ” Котел, Д 

”БТ” Руен, Д ”БТ” Елхово, Д ”БТ” Карнобат, Д ”БТ” Нова Загора и Д ”БТ” Созопол. В 

тях взеха участие 82 работодатели, които обявиха 1 267 свободни работни места. 



Мероприятията бяха посетени от общо 1 161 търсещи работа лица. Започнали са работа 

1170 безработни лица, от които 868 регистрирани в Д”БТ”. 

Изпълнението на показателите в Плана за действие на Д ”РСЗ” Бургас относно 

първичния пазар на труда е следното: 

При годишен план 20 570 заявени свободни работни места, изпълнението до края на м. 

декември е 22 345 работни места, т.е. 108.6%. Броят на заявените в Дирекциите „БТ” от 

Бургаски регион работни места е с 2272 повече в сравнение със същия период на 2014г. 

Общият брой на устроените на работа на първичен пазар на труда е 22358. При план за 

годината 21 800 лица, изпълнението на този показател е 102.6%. Броят на започналите 

работа лица е с 875 повече от тези през 2014 г. 

Динамиката на трудовия пазар в Бургаски регион е силно повлияна от сезонната 

заетост. Характерно за Бургаска област е разкриването на работни места в сферата на 

туризма, като пиковите месеци са от март до май. През настоящата година се забави 

стартирането на летния туристически сезон, поради което най-голям е броят на 

назначените на работа лица през м. май. Пазарът на труда в Сливенска и Ямболска 

област е относително равномерен. Сезонната заетост е в сферата на преработвателната 

промишленост и селското стопанство, като в сравнение с предходните години оказва 

все по-малко влияние. Раздвижване на пазара се забелязва през м. юни в гр. Сливен. 

През отчетния период най-голям брой работни места са заявени в Д”БТ” Бургас – 6964 

СРМ, следвана от Д ”БТ” Поморие – 3 019 СРМ и Д ”БТ” Ямбол – 2 751 СРМ. 

Общият брой на започналите работа на първичен пазар на труда през 2015 г. е най-

голям в Д БТ” Бургас – 6 166 лица, следвана от Д ”БТ” Ямбол – 3 156 лица и Д ”БТ” 

Сливен – 3 097 лица. 

1.2. Повишаване качеството на предоставяните посреднически услуги по заетостта, с 

оглед намаляване продължителността на безработица: въвеждане на нови електронни 

услуги за работодателите и търсещите работа лица, информиране, консултиране, 

насочване към първичния пазар на труда или към субсидирани работни места, 

психологическо подпомагане, кариерно консултиране, професионално ориентиране, 

продължаване дейността на ромски медиатори, психолози и мениджъри на случай, 

провеждане на Ателиета за търсене на работа, посредничество за разрешаване на 

комплексни проблеми. 

През отчетния период Д ”РСЗ” Бургас продължи да оптимизира дейността си, с оглед 

предоставянето на по-ефективни и качествени многоканални услуги и консултации, 

удовлетворяващи потребностите на гражданите и бизнеса. 

През 2015 г. в Д ”БТ” от Бургаски регион продължи да се развива новата услуга за 

търсещите работа лица – Ателие за търсене на работа (АТР). Услугата се предлага от 

трудовите посредници, назначени психолози по НП „Активиране на неактивни лица” и 

щатни психолози. За 2015 г. са проведени 730 АТР в които са участвали 4 861 

безработни лица. Услугата се предлага от всички Д“БТ“ на търсещите работа лица в 

региона. Трудовите посредници насочват безработните лица към АТР с цел 

подобряване на уменията за търсене на работа и успешно представяне пред 

работодател. Услугата включва 26 теми, свързани с: начините и източниците за търсене 

на работа, изготвяне на автобиография, мотивационно писмо и портфолио, изграждане 

на поведенчески план, начин на поведение пред работодател, работодателят - 

изисквания и очаквания, начини за преодоляване на възникнали конфликти, 

професионална мобилност в Европа, превенция на стреса в състояние на безработица, 

умения на общуване – вербална и невербална комуникация и др. Наблюдава се голям 

интерес от страна на безработните лица, като някои от тях участват в повече от едно 

АТР, тъй като желаят да посетят повече от една тема. През 2015 г. продължи работата с 

неактивните лица на назначените по НП „Активиране на неактивни лица” 9 ромски 



медиатори, 3-ма психолози и 3-ма кейс-мениджъри, от които 2-ма кейс мениджъри в Д 

”БТ” Сливен и Д”БТ” Ямбол, назначени през м. юни и 4 ромски медиатори в ДБТ 

Айтос (1), ДБТ Бургас (филиал Средец - 2) и ДБТ Котел (1), назначени през м. ноември. 

Психолозите и кейс-мениджърите осъществяват както индивидуално, така и групово 

психологическо подпомагане. За 2015 г. психолозите са провели 940 индивидуални 

консултации с търсещите работа лица и 93 групови, в които са участвали 867 лица. 

Кейс-мениджърите са работили със 376 обезкуражени лица. Целта на психолозите и 

кейс-мениджърите е социалната интеграция на икономически неактивните лица в 

трудоспособна възраст и безработните лица от уязвимите групи на пазара на труда и 

намаляване на риска от бедност. Те подпомагат трудовата и социалната интеграция на 

безработните лица чрез предоставяне на посреднически услуги, идентифициране на 

други услуги (здравни, образователни и др.), от които безработните се нуждаят, както 

оказване на съдействие за предоставянето им. 

Активиране на неактивните и обезкуражените лица 

През 2015 г. трудовата и социалната интеграция на безработни лица в региона на ДРСЗ 

Бургас се подпомага от 9 ромски медиатори: Д ”БТ” Айтос - 1, Д ”БТ” Бургас – 2, Д 

”БТ” Нова Загора - 1, Д”БТ” Сливен – 2, Д”БТ” Ямбол – 1, Д ”БТ” Котел - 1 и Д ”БТ” 

Созопол – 1. Проведени са 4 информационни кампании “Ела и се регистрирай в Д”БТ”, 

на които са присъствали 62 лица. Трудовите медиатори са провели 1 444 индивидуални 

и 76 групови срещи с неактивни лица. Медиаторите са осъществили 71 срещи с 

представители на ромски организации, като най-голям е техният брой в Д ”БТ” 

Созопол (36). На срещите са дискутирани проблемите и трудностите на ромската 

общност и са търсени начини за преодоляването им. Проведени са 23 срещи с 

Неправителствени организации. 

Ромските медиатори са провели 38 срещи с работодатели за проактивно предлагане на 

профили на бенефициентите по програмата. 

Организираните трудови борси също допринесоха за активиране на неактивните лица и 

включването им в заетост. 

Национална програма „Активиране на неактивни лица” е допълнена с нов компонент, 

който да тества в 100 общини в страната, с висок брой неактивни младежи, работата на 

„младежки медиатори”. По условията на Програмата се назначават безработни младежи 

с висше образование, които работят с неактивни младежи на местно ниво – предоставят 

информация и консултация за посредническите услуги и възможностите за заетост и 

обучение чрез бюрата по труда, подпомагат в осъществяването на контакт с различни 

институции. За успешното справяне в работата с неактивните младежи, младежките 

медиатори се обучават по част от професията „Сътрудник социални дейности”. В 

региона на Д ”РСЗ” Бургас през 2015 г. работят по един младежки медиатор в 

общините Средец, Карнобат, Руен, Нова Загора, Котел, Тунджа, Ямбол, Твърдица, 

Айтос и по двама в общините Бургас и Сливен. 

1.3. Индивидуален подход в работата с безработните лица и с лицата, търсещи работа. 

При обслужване на регистрираните в Д”БТ” безработни лица се прилага индивидуален 

подход, изразяващ се в изготвяне на оценка за възможностите и план за действие, 

проактивно предлагане на работодателите на профили на лицата. 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. 

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 4097 лица. Основна цел на тези мероприятия е 

подпомагане изграждането на по-ефективно поведение на клиентите на Д”БТ” на 

пазара на труда. 



В изпълнение на Споразумението за сътрудничество в рамките на инициативата на 

президента на Р България „Подкрепи една мечта” бяха създадени 4 екипа на местно 

ниво за работа с младежите, завършващи средно образование или професионално 

обучение и напускащи специализирани институции за деца. Обект на инициативата 

през учебната 2014/2015 г. са 15 младежи (3 от ЗЖ за хора в риск – Бургас, 1 от ЦНСТ 

„Ронкали” - Бургас, 6 от СУПЦ с. Бата, 3 от КСУДС „Детство за всички”, с. Асеновец, 

общ. Нова Загора и 2 от ДДЛРГ „Юрий Гагарин” гр. Ямбол). През отчетния период 

младежите са участвали в 10 Ателиета за търсене на работа и 7 групови мероприятия, 

където са били запознати с услугите, предоставяни от Д”БТ” и необходимите 

документи при регистрация, начините и източниците за търсене на работа, подпомагане 

при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, начин на поведение пред 

работодател и възможностите за продължение на обучението във висши учебни 

заведения. Почти всички младежи (13) са участвали в проведените от Д”БТ” трудови 

борси. Към края на м. декември 5 младежи са устроени на работа на първичния пазар на 

труда и 1 младеж по програми и проекти с външно финансиране – схема „Младежка 

заетост” по ОП „РЧР”. 

Обект на инициативата „Подкрепи една мечта” през учебната 2015/2016 г. са 23 

младежи (1 от ЦНСТ „Ронкали” - Бургас, 15 от СУПЦ с. Бата, 1 от Преходно жилище - 

с. Асеновец, общ. Нова Загора и 5 от Защитено жилище – гр. Ямбол и 1 от ЦНСТ за 

деца и младежи с увреждания - гр. Ямбол). Към 31.12.2015 г. е изготвена оценка на 

възможностите и потребностите на 22 младежи, като на 16 от тях разработен 

индивидуален план за действие. 

1.4. Разширяване на сътрудничеството с частните трудови посредници, предприятията 

за временна работа и други партньори, действащи на пазара на труда, включително, 

работодатели от другите страни от ЕС/ЕИП. 

С цел разширяване и подобряване обхвата на предлаганите услуги по заетостта, се 

задълбочи единодействието между държавни и частни институции, предлагащи 

посреднически услуги. През цялата 2015 г. са сключени три споразумения за 

сътрудничество и съвместна дейност между Д”БТ” Бургас, ДБТ Нова Загора и частни 

трудови посредници по наемане на работа, както следва: 

„Велес МТ” ЕООД - сключен договор с Д”БТ” Бургас на 24.02.2015 г. 

„Мара Дисо" ЕООД - сключен договор с Д”БТ” Бургас на 05.05.2015 г. 

„ЧЕБО” ООД - сключен договор с ДБТ Нова Загора на 06.08.2015 г. 

Предоставяната от посредническите фирми информация за СРМ се поставя на видно и 

достъпно място на информационните табла на Д ”БТ”. При наличие на подходящи за 

ТРЛ работни места трудовите посредници ги насочват към съответната фирма. 

1.5. Участие при изграждане на система за преглед и оценка на резултатите от 

дейността и предлаганите услуги от АЗ, устойчивостта на заетостта и други качествени 

характеристики. 

През отчетния период психолозите и кейс-мениджърите на Д ”БТ” от Бургаски регион 

назначени по НП „Активиране на неактивни лица” са предоставили за попълване 

съответно 1 053 и 105 анкетни карти на безработни лица, вътрешни и външни клиенти, 

с цел проучване удовлетвореността им от предлаганите в Д”БТ” услуги. 

2. Преодоляване на структурните дисбаланси и регионални диспропорции чрез 

подобряване на насочеността и повишаване на ефикасността на програмите и мерките 

за заетост и обучение. Насърчаване участието в учене през целия живот. 

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. 



Определените средства за изпълнение на програми и мерки за обучение и заетост и 

обучение на възрастни за региона на Д ”РСЗ” Бургас за 2015 г. са 5919706.98 лв. 

Усвоеният финансов ресурс в края на годината е в размер на 5274914.59 лв. - 89.1% от 

плана. 

В периода януари–декември 2015 г. по мерките за обучение и заетост е осигурена 

заетост на 403 лица, от които 373 нововключени. Усвоеният финансов ресурс e в размер 

на 592340.17 лв., което е 83.8% от определените средства за региона. 

По програми и проекти за заетост и обучение през 2015 г. е субсидирана заетостта на 

1945 лица, като 959 от тях са нововключени. Включените в обучение са 1108 лица. 

Общо изплатените средства към 31.12.2015 г. по програми и проекти за обучение и 

заетост са 4654050.17 лв. – 90.2% от плана. 

През 2015 г. продължава реализацията на Програмата за заетост и обучение на бежанци 

и НП „Възобновяване и опазване на българската гора”. 

Подпомагане интеграцията на пазара на труда на чужденци, получили статут на 

бежанец или хуманитарен статут през 2013 г. и 2014 г., чрез повишаване пригодността 

им за заетост посредством включване в обучение по български език, обучение за 

придобиване на професионална квалификация и осигуряване на субсидирана заетост е 

основна цел на Програмата за заетост и обучение на бежанци. За повишаване 

капацитета на транзитните и регистрационно – приемателни центрове за работа с лица, 

които кандидатстват или са придобили статут на бежанци или хуманитарен статут, в 

рамките на програмата се предвижда назначаване на безработни лица с подходяща 

квалификация. В такъв център - Регистрационно–приемателен център в с. Баня община 

Нова Загора до 31.12.2015 г. в заетост са включени 6 безработни лица с отговаряща на 

изискванията квалификация. Изплатените средства за 2015 г. са 16300.56 лв., което е 

97.9% от определените за региона 16651.04 лв. 

Важно екологично, икономическо и социално значение има възобновяването на горите. 

Необходимостта да се изпълняват стриктно и адекватно предвидените дейности за 

превенция и опазване на горите от пожари и осигуряване на заетост и социална 

интеграция на продължително безработни лица чрез разкриване на работни места в 

дейности за възобновяване и опазване на горските територии се реализира чрез НП 

„Възобновяване и опазване на българската гора”. За 2015 г. за региона са разпределени 

средства в размер на 133982.72 лв. След съгласуване с ДГС и ДЛС работа по 

програмата започнаха 56 лица. Изплатените средства са в размер на 111694.89 лв. или 

83.4% от разпределените за региона. 

През отчетния период се реализират успешно Национална програма “Мелпомена” за 

поредна година, както и новата Програма „Клио”, стартирала в края на 2014 г. 

Националната програма “Мелпомена” осигурява заетост на безработни лица със 

специфични умения и опит в театралната и оперната дейност, предвид ограничените 

възможности за реализация на много професионалисти с дългогодишен опит в тази 

област. През отчетния период по програмата са започнали работа 28 безработни лица. 

Изплатените средства са 98.3% от определените за региона 155791.57 лв. или 153215.69 

лв. Основна цел на Програма „Клио” е социална интеграция на безработни лица чрез 

разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и 

обслужване на обекти - недвижимо културно наследство. През 2015 г. включените в 

заетост по програмата лица са 21. Изплатените към края на отчетния период средства са 

в размер на 51627.05 лв., което е 84.3% от определените за региона 61223.60 лв. 

През 2015 г. приключи изпълнението на НП „Сигурност”, чрез която се осигуряваше 

заетост в дейности по опазване на обществения ред. В резултат от реализацията на 

дейностите по Програмата беше осигурена заетост на 505 безработни лица. 



Изплатените средства са в размер на 653001.84 лв. или 98.6% от определените 

662065.09 лв. 

През 2015 г. на територията на Д „РСЗ” Бургас се реализираха 3 регионални програми 

за осигуряване на заетост на 197 лица за срок до 6 месеца: 

- Регионална програма за заетост в общините Котел, Сливен, Нова Загора, Твърдица и 

програма на областна администрация Сливен - за 60 работни места; 

- Регионална програма за заетост в общините Тунджа, Елхово, Болярово, Стралджа и 

Ямбол – за 57 работни места; 

- Регионална програма за заетост в общините Бургас, Карнобат, Сунгурларе, Поморие,  

Приморско, Средец, Малко Търново, Созопол, Руен, Айтос и Царево – за 80 работни 

места. 

Регионалните програми за заетост на територията на Д”РСЗ” Бургас стартираха 

поетапно до 01.05.2015 г. За отчетния период чрез тях е субсидирана заетостта на 208 

лица, като изплатените средства са в размер на 521 39.80 лв. или 96.6% от определените 

539631.25 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. 

2.1. Субсидирана заетост и обучение на лицата от групите в неравностойно положение 

на пазара на труда. 

 безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се 

обучават, нито са заети (NEET’s); 

През 2015 г. по Програма „Старт на кариерата”, която е доказала ефекта и интереса от 

страна на младите висшисти, е осигурена заетост на 76 лица, назначени от Процедури 

2014 г. Изплатените средства по програмата към 31.12.2015 г. са 326597.10 лв. или 

90.4% от определените за Д „РСЗ” Бургас 361188 лв. 

От 28 септември 2015 г. стартираха за поредна година Процедура - 2015 за 

кандидатстване на младежи за работните места в централните ведомства, областните и 

общинските администрации по Програма „Старт на кариерата”. Общият брой на 

младежите, подали заявления за участие в Програмата е 142. В заетост на обявените 

работни места в региона по трите квоти ще бъдат включени 53 младежи през месец 

януари 2016 г. 

Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент стартира 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

2014BGО5М90PО01-1.2014.001 - „Младежка заетост” с прием на заявки от 

работодатели от 15.09.2014 г. 

Схема „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи до 

29 години включително в две направления: стажуване за усвояване на умения по 

придобита професия или специалност и обучение по време на работа по определена 

професия или специалност. Стажуването и обучението се извършват под ръководството 

на наставник, определен от работодателя. 

Проектът се реализира на територията на всички области и общини на територията на 

Република България. 

Първият прием на заявки от работодатели беше в периода от 15.09.2014 г. до 29.09.2014 

г. От 25.05.2015 г. Агенцията по заетостта обяви нов прием на заявки от работодатели 

за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. 

Общо за двете сесии на прием на заявки от работодатели по схемата към 31.12.2015 г. 

са подадени 892 заявки за разкриване на 3165 свободни работни места. В резултат на 

приема за региона на Д ”РСЗ” Бургас са сключени 364 договора с работодатели за 

осигуряване на заетост на 594 безработни лица. 



Разпределени по области подадените заявки от работодатели са както следва: 

За област Бургас работодатели са подали 501 заявки за 1997 свободни работни места. 

За област Сливен работодатели са подали 228 заявки за 747 свободни работни места. 

За област Ямбол работодатели са подали 162 заявки за 422 свободни работни места. 

През 2015 г. продължава действието на мерките за стимулиране на работодателите да 

наемат безработни лица до 29-годишна възраст. 

По насърчителните мерки – чл. 36, ал. 1 и чл. 36, ал. 2, чл. 36а, чл. 36б и чл. 41а през 

отчетния период е осигурена заетост на общо 167 младежи, като за 7 от тях е осигурен 

наставник (чл. 41а). Разпределените средства за субсидирана заетост са в размер на 

320389.31 лв., от който към 31.12.2015 г. са изразходвани 286836 лв., което е 87.6%. 

 продължително безработни лица; 

През отчетния период се реализира новата програма от НПДЗ 2015 г. – Програма за 

заетост и обучение на продължително безработни лица, чиято основна цел е 

осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по 

труда и повишаване пригодността им за заетост чрез включването им в обучения, 

водещи до повишаване на знанията и квалификацията и осигуряване на заетост на 

пълно или непълно работно време за срок до 12 месеца. 

Програмата включва три компонента: Компонент 1 – за работодатели от частния 

сектор; Компонент 2 – за работодатели от публичния сектор; Компонент 3 - наемане на 

безработни лица за работа в аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване 

и/или преодоляване на последствията от аварии и природни бедствия. 

Към 31.12.2015 г. са обявени две процедури за прием на заявки и подбор на 

работодатели, в резултат на които са разкрити 74 работни места за продължително 

безработни лица, от които 30 са включени и в обучение. Изплатени са средства в 

размер на 158171.10 лв. или 59.5% от определените за региона 265788 лв. 

Насърчителната мярка, стимулираща работодателите да наемат на работа 

продължително безработни лица е чл. 55в от ЗНЗ. На лицата се осигурява заетост за 

период от 12 месеца, а субсидираният от държавния бюджет период е до 6 месеца. 

Определеният финансов ресурс за реализацията на чл. 55в от ЗНЗ през 2015 г. за 

Д”РСЗ” Бургас е в размер на 13782.76 лв. за субсидиране на 6 работни места, които са 

договорирани и са изплатени средства в размер на 13698.20 лв., което е 99.4% от плана. 

 безработни над 50-годишна възраст; 

За безработните лица в пред пенсионна възраст се реализира Националната програма 

„Помощ за пенсиониране”. През 2015 г. в заетост по програмата са включени 3 лица и 

продължава заетостта на 2 лица, включени през предходната година. Изплатените към 

края на отчетния период  средства са в размер на 15062 лв., което е 37.9% от 

определените за региона средства (39703 лв.). 

През 2015 г. продължава реализацията на мярката за безработните лица над 50-годишна 

възраст, съгласно която на работодател, разкрил свободно работно място и осигурил 

заетост на лице от целевата група, се предоставят средства от държавния бюджет за 

трудово възнаграждение и задължителните плащания по трудовото и осигурителното 

законодателство. Към края на отчетния период включените в заетост лица по условията 

на чл. 55а от ЗНЗ са 33, а изплатените за региона средства са в размер на 43254.98 лв., 

което е 71.1% от определените 60835.63 лв. 

 безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и 

недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование, 

включително от ромски произход; 

За извършване на сезонни ремонтни и възстановителни дейности за предотвратяване 

и/или преодоляване на последствия от природни бедствия и тежки зимни условия през 

отчетния период по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 



заетост” са работили 375 лица. Изплатените средства са 317884.59 лв. или 100% от 

определените. 

 хора с увреждания 

Една от най-уязвимите групи на пазара на труда са хората с увреждания и към тях са 

насочени програми и насърчителни режими за стимулиране на работодателите да 

наемат безработни лица от тази група. 

През 2015 г. за Д”РСЗ” са разпределени 38 натури по чл. 52, ал.1 и ал. 2 от ЗНЗ, от 

които са усвоени 29, което е 76.3% изпълнение на натуралния показател. Към 

31.12.2015 г. изплатените средства са в размер на 45034.09 лв., което е 62.2% от 

определените за региона 72429.27 лв.. 

По Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” през 2015 г. са разкрити 

субсидирани работни места за предоставянето на социални услуги, които 

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 и техните семейства. Определеният финансов ресурс за 

реализацията й през 2015 г. е в размер на 678647.57 лв. за субсидиране на 215 работни 

места за лични асистенти. През отчетния период в програмата са включени 241 лица, а 

изплатените средства са в размер на 642558.31 лв. или 94.7% от плана. 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания през 2015 г. 

се реализира при следните параметри: осигурена е заетост на 188 лица, от които 75 

нововключени при изразходвани средства 462197 лв. или 86.8% от определените 

532638 лв. по плана. 

2.1.1. Реализация на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Грантови схеми 

Изпълнението на процедурите за подбор на проекти по ОП „РЧР” в региона на ДРСЗ 

Бургас към 31.12.2015 г. е следното: 

1. Общият брой на договорите изпълнявани на територията на ДРСЗ Бургас по схема 

Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност 

– Компонент II” е шестдесет и един, от тях 4 прекратени, 57 договора са приключили 

към 31.12.2015 г. 

2. По схема „На път” към 31.12.2015 г. от 27 сключени договора за предоставяне на 

БФП, 3 са прекратени по инициатива на Бенефициента, един от договорите е прекратен 

по инициатива на ДО. Двадесет и три от договорите са приключили изпълнението на 

дейностите. 

3. По схема „Ново работно място” за финансиране са одобрени 4 проектни 

предложения. Дейностите по договорите се изпълняват съгласно заложеното, като и 

четирите договора са приключили. В обучение по ПК са включени общо 38 лица, а в 

обучение по КК – 28 лица. В заетост са включени 94 лица на възраст до 29 години. 

Схеми за директно предоставяне на средства 

Схема BG051PO001 - 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 15074 заявления от заети и самонаети лица за включване в 

обучения, съответно – 7191 за първа и 7883 за втора сесия на прием. От подадените 

заявления 7955 са желаещите за включване в обучение за придобиване на 

професионална квалификация и 7119 за обучение по ключови компетентности. 

Одобрените лица за получаване на ваучери са 13551, включените в обучение са 8952, а 

успешно завършилите са 8847 души. 

Изплатените средства по проекта за Д”РСЗ” Бургас от стартирането му са 5466300 лева. 

От тях 3069300 лева са изплатените средства за обучения за придобиване на 

професионална квалификация и 2397000 лева за обучителни курсове за придобиване на 



ключови компетентности (в т.ч. за обучения по КК 2 - чужд език са изплатени 2255500 

лева и за обучения КК 4 - дигитална компетентност са разходвани съответно 1410500 

лева). 

През 2015 г. на провеждащите се обучения по схемата са извършени общо 681 

проверки, от които 22 са осъществени от служители на Д”РСЗ” Бургас и 659 проверки 

от служители на Д”БТ”, документирани с констативни протоколи. 

Схема BG051PO001 - 2.2.01 „По-близо до работа” 

От началото на проекта има сключени 190 договора за 1212 лица, от които през 2015 г. 

са 36 договора за 405 лица. 

С най-голям принос през 2015 г. е Д”БТ” Созопол – 1 договор за 136 лица, следвани от 

Д”БТ” Бургас 11 договора за 96 лица, Д”БТ” Нова Загора 2 договора за 84 лица, Д”БТ” 

Сливен 4 договора с 45 лица, Д”БТ” Ямбол 10 договора за 21 лица, Д”БТ” Поморие 4 

договора за 12 лица, Д”БТ” Елхово 2 договора за 7 лица, Д”БТ” Руен 1 договор за 7 

лица. Без сключени договори по проекта са Д”БТ” Карнобат и Д”БТ” Котел. 

По проекта са обработени документите за възстановяване на ежедневни транспортни 

разходи на стойност 1255825.59 лв. (през 2015 г. 307048.75 лв.) и за проведени 

въвеждащи/надграждащи обучения в размер на 161343.49 лв. (през 2015 г. 53029.96 

лв.). 

За верификация с приемно-предавателни протоколи са комплектовани и предадени 

тридесет и пет искания за междинни плащания на обща стойност 1361178.17лв. - ТР 

1213321.41 лв. и ВО/НО 147856.76 лв. (през 2015 г. общо 360078.71 лв., ТР 307048.75 и 

ВО/НО 53029.96 лв.). 

Схема BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" 

Проектът осигури заетост, преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на 

труда. Бизнесът се стимулира под формата на субсидия за възнаграждения и се 

инвестира в знанията и уменията на наетите безработни, като им се осигури обучение 

по ключова компетентност, необходима за адаптиране към условията на новата работа. 

Периодът за заетост на безработни лицата се регламентира съгласно Методика за 

изпълнение на Проекта, а именно: 

- до 6 месеца (за договори, действащи от м. ноември 2014 г.) и 

- заетост за и до 4 месеца за договори, сключени от началото на 2015 г. във връзка 

с допълнително разпределение на работни места от Агенция по заетостта. 

От стартиране на проекта, след 27.07.2012 г., изпълнението на основните показатели 

към 31.12.2015 г. за Д”РСЗ” Бургас е следното: 

Общият брой на подадените заявления от работодатели е 1986 бр., в т.ч. от реален 

сектор – 1924. Заявените свободни работни места по подадените заявления са общо 

9758, в т.ч. от реален сектор – 7032, а лицата получили посреднически услуги са 12653. 

През 2015 г. стартираха нови процедури за прием на заявки, както следва: 

1. През м. март 2015 г. по проект „Подкрепа за заетост”, от подадени 507 бр. заявки 

за 2440 РМ от работодатели - реален сектор бяха одобрени и разпределени по Общини 

от Агенцията по заетостта общо 746 работни места. 

2. През м. юни 2015 г. бяха подадени нови заявки за разкриване на свободни 

работни места за превантивни дейности за защита от бедствия и аварии от областните 

администрации. В тази връзка по проекта бяха одобрени допълнително общо 344 

работни места за областните ДБТ Бургас, ДБТ Сливен и ДБТ Ямбол. 

Така за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по Проекта допълнително утвърдените 

от Агенцията по заетостта работни места са вече 1090, като включените в заетост лица 

по договори от стартирането на Проекта към края на м. декември 2015 г. са 5 243. 

До края на 2015 г. са сключени общо 1360 рамкови договори с работодатели от реален 

и публичен сектор. Преобладаващо място отново има реалния сектор – 1265 броя. Най-



значителен е делът на сключените договори от Д”БТ” Сливен – 264, Д”БТ” Нова Загора 

– 223 броя и Д”БТ” Айтос – 215 броя. 

От включени в заетост лица преобладават тези над 50 години – 1349 и младежи до 29 

годишна възраст – 1318 лица. По образователен ценз най-голям е делът на лицата с 

начално или основно образование – 2299 лица, както и на лица с гимназиално 

образование – 2327. 

Изразходваните средства за реализация на проекта към 31.12.2015 г. са в размер на 

18373107 лева, като от тях за субсидиране на заетостта на наетите лица сумата е 

17724310 лева, а за наставници за обучение на заетите лица – 648797 лева. 

Схема BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” 

Към 31.12.2015 г. реализацията на проект „Първа работа” на територията, обслужвана 

от Д”РСЗ” Бургас е приключила, като изпълнението се изразява в следните 

количествени показатели: 

 общо за региона 1178 безработни лица са подали заявления за включване в проекта; 

 включени в обучение чрез ваучери – 386 лица; 

 успешно завършили обучение – 376 лица, в т.ч. 106 лица – професионално обучение 

и 270 лица – обучение по ключови компетентности; 

 включени в заетост – 351 лица; 

 работодатели, сключили договори по проекта – 164; 

 към 30.09.2015 г. общо по проекта са изплатени средства, в размер на 1697721.12 лв., 

в т.ч.: 

 за стипендии и транспортни разходи на обучаваните лица – 50617.80 лв.; 

 за осребряване на ваучери – 110435 лв.; 

 за заетост – 1536668.32 лв. 

Разходите за заетост от началото до приключване на проекта са внесени за 

верифициране в сектор „Верификация” Бургас към ГД „ЕФМП” с 30 (тридесет) 

Искания за междинно плащане (ИМП). Всички разходи за заетост са верифицирани на 

100%. 

Заетостта на младежите по проекта приключи на 27.03.2015 г. и в тази връзка са 

извършени 27 проверки на работодатели, осигурили заетост по проекта. Експерти от 

Д”РСЗ” Бургас са извършили 7 (седем) проверки на договорите за заетост. Не са 

констатирани нарушения за промяна на обекти на работодатели или безпричинно 

отсъствие на наетите лица. 

2.2. Подобряване на пригодността за заетост на безработните лица чрез включване в 

обучения за придобиване на търсени на пазара на труда знания, умения и 

компетентности (предоставяне на комплексни обучения: мотивационно обучение, 

професионално ориентиране, професионално обучение и обучение по ключови 

компетентности, обучение но работното място - стажуване и чиракуване). 

Повишаване на конкурентоспособността на неравностойните групи на пазара на труда 

чрез обучение, стажуване и заетост се осигурява и по проектите на социалните 

партньори, които се реализират през 2015 г. 

Проект „От професионално обучение към ефективна заетост” (БСК) от Националния 

план за действие по заетостта 2015 г. стартира през месец март и се изпълнява на 

територията на Д”БТ” Сливен. 

През 2015 г. по проекта са обучени 28 безработни лица по професия „Продавач-

консултант”, а от тях 13 са включени в субсидирана заетост в търговска верига „Билла 

България” ЕООД в гр. Сливен. 

Изразходваните средства към 31.12.2015 г. са в размер на 40480.20 лв. или 79.8% от 

определените за Д”РСЗ” Бургас 50699.63 лв. 



През периода успешно се реализира Проект „Посоки” (КТ „Подкрепа”), включен в 

НПДЗ 2015 г., чиято цел е повишаване на пригодността за заетост чрез придобиване на 

нови знания, умения и компетентности. Проектните дейности се изпълниха в 

съответствие с плана за Д”РСЗ” Бургас. Всички обучения стартираха в съответствие с 

планираните графици. Включените в обучение лица са 471. Реализирана е 

субсидираната заетост на определените 29 работни места. 

Изразходваните средства са в размер на 192945.69 лв. или 75.5% от определените 

255498.40 лв. 

Проект „Уча и успявам в България” (АИКБ) от Националния план за действие по 

заетостта 2015 г. стартира през м. февруари. 

При осъществяване на Проекта, чрез съвместната работа със социалните партньори се 

целеше да се повиши качеството на работната сила чрез придобиване на нови знания, 

умения, професионална квалификация и повишаване мотивацията за труд на 

безработните лица, като по този начин се увеличава заетостта и се намали 

безработицата в региона. 

През 2015 г. проекта предложи на включените безработни лица да се обучат пакетно в 

четири модула: 

- обучение по професионално ориентиране, обучение по ключова компетентност 

„Управление на конфликти” от „Обществени и граждански компетентности”, обучение 

за придобиване на професионална квалификация по професия или по част от професия 

и мотивационно обучение. 

Заложените индикатори по Проект „Уча и успявам в България” се изпълниха в 

съответствие с плана като за регион Бургас включените в обучение лица са 230, а в 

субсидирана заетост 44 от успешно завършилите обучение лица, с което е изпълнен на 

100% натуралния показател. Договорираните и изразходвани финансови средства по 

проекта са в размер на 320 433.83 лв., което е 87.1% от определените по план 367 928 

лв. 

Проект „Шанс за работа – 2015” (КНСБ), включен в НПДЗ 2015 г. беше насочен към 

намаляване равнището на безработица, бърза адаптивност към актуалните потребности 

на пазара на труда и насърчаване на икономическата активност на рисковите групи - 

безработни младежи до 29 години и лица над 50-годишна възраст. Към края на м. 

декември 2015 г. по проекта в регион Бургас са включени 92 лица в обучение за 

придобиване на професионална квалификация по част от професия „Болногледач” от 

целевата група на безработни лица над 50 г., с което натуралния показател е усвоен. 

Плануваните и включени в стажуване лица в здравни заведения са 36, като това е 

изпълнение на 100% на натуралния показател за региона. От заложените по план 

средства в размер на 172692 лв. към 31.12.2015 г. са усвоени 152952 лв. (88.6% от 

плана). 

През 2015 г. успешно се реализира Проект „Професионално обучение за всички – шанс 

за успешен преход към заетост” от НПДЗ 2015 г. предоставяйки квалификационни 

услуги на безработни лица. Този проект продължава и надгражда дейностите по 

реализираните с успех през 2013 и 2014 проекти. Обученията се извършват от ДП 

„Българо-германски център за професионално обучение”. Включените в обучения лица 

към 31.12.2015 г. са 240 – 210 безработни лица и 30 обучители на възрастни, което е 

90.9% от разпределените 264 натури. Към 31.12.2015 г. по проект „ПРО-ШАНС” са 

изплатени средства в размер на 357166.33 лв. или 98.3% от разпределените 363172.82 

лв. в плана на Д”РСЗ” Бургас. 

За повишаване на пригодността за заетост на работната сила в съответствие с 

потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите се организират 

обучения за придобиване професионална квалификация по заявка на работодател при 



условията чл. 63 от ЗНЗ и по реда на чл. 63 от ППЗНЗ. През 2015 г. за обучение на 

възрастни по чл. 63 от ЗНЗ (по реда на чл.63 от ППЗНЗ) за Д”РСЗ” са разпределени 56 

натури, средствата са в размер на 54924.40 лв. Към 31.12.2015 г. обучение са преминали 

32 лица, което е 57.1% от натуралния показател в плана за 2015 г. Изплатените средства 

са в размер на 28524.25 лв., което е 51.9% от плана. 

2.3. Подобряване съответствието на обучението с потребностите на работодателите от 

работна сила, базирано на по-добро прогнозиране. 

В рамките на Проект BG051PO001-6.1.09-0001 „Изграждане на система за 

прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „РЧР”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз, служители на Д”РСЗ” и Д”БТ” участваха от 

11.05.2015 г. до 19.06.2015 г. в анкетирането на работодатели на територията на Д”РСЗ” 

Бургас (за втора година след 2014 г.), след което резултатите от анкетите бяха внесени 

онлайн в web базирана платформа. Бяха внесени 160 анкети и 170 обходни листа. 

ІІ. Изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

1. Прилагане на Актуализираната технология за работа на бюрата по труда в 

контекста на Европейската гаранция за младежта, методическото указание и 

Инструкцията за работа на трудовите посредници с безработните младежи. Активиране 

чрез осигуряване на заетост, чиракуване, стажуване или обучение на безработните 

младежи до 24 г. вкл. в рамките на 4 месеца от регистрацията им в бюрата по труда. 

През отчетния период продължава изпълнението на Националния план за изпълнение 

на Европейската гаранция за младежта. Всички младежите до 29 год. при посещение в 

Д”БТ” се информират за Европейската гаранция за младежта – за целите и същността й 

и за правото да се включат в нея. Това се записва като стъпка техните индивидуални 

планове за действие. На регистрираните младежи се предоставят подходящи 

посреднически услуги по заетостта. 

През 2015 год. в Д”БТ” към Д”РСЗ” Бургас са регистрирани средномесечно 2646 

безработни младежи до 24 г. От тях 4.3% са с висше образование, 26.3% със средно 

образование, а с основно и по-ниско образование – 69.3 %. 

Средномесечният брой на регистрираните в Д”БТ” през този период безработни 

младежи до 29 г. е 6237 души. От тях 9.2% са с висше образование, 26.2% със средно 

образование, а с основно и по-ниско образование – 64.6%. 

Статистиката на броя на регистрираните младежи, както до 24 г. така и до 29 г. през 

отделните месеци на отчетния период показва трайна тенденция към намаляване на 

броя им. Този резултат е постигнат благодарение на усилията и активната работа на 

трудовите посредници с младежите. Общо устроените на работа младежи през 2015 г. е 

6053 лица, от които на първичен пазар на труда – 4773 лица, по програми за заетост по 

ЗНЗ е 198 лица, по мерки за заетост по ЗНЗ - 210 лица и по ОП „РЧР” – 872 лица. 

За доброто представяне на младежите допринесоха проведените от психолозите 

индивидуални консултации, Ателиета за търсене на работа и групови психологически 

подпомагания, чрез които са обхванати общо 4918 младежи до 29 г. 

През 2015 г. активно се работеше с младежите по насочване и устройване на работа по 

проект по ОП „РЧР” „Нова възможност за младежка заетост”. 

Създадените екипи за работа с младежи до 29 г. работят целенасочено и активно с 

младежите, с цел предлагане на най-подходящите услуги, съобразени с потребностите 

на различните групи млади хора. 

Продължава да се прилага диференциран подход при обслужването на младежите, 

съобразен с техните индивидуални потребности и възможности. Изготвя се профил на 

младежа за разкриване на неговите умения, компетентности и желания. Профили се 

предоставят и проактивно при посещение на трудовите посредници при работодатели. 



През м. юни всички ДБТ от региона сключиха споразумения с партньорите на местно 

ниво  за идентифициране и активиране на младежи и осигуряване на възможност за 

включване в обучение и работни места за чиракуване, стажуване и заетост. ДБТ 

обменяха информация с партньорите, като им предоставяха информация за актуалните 

СРМ, презентираха проект „Нова възможност за младежка заетост”, публикуваха 

информация на електронните им страници. 

2. Провеждане на специализирани младежки трудови борси. 

За подпомагане на трудовата реализация на младите хора бяха организирани 

специализирани младежки трудови борси, на които младежите осъществиха директен 

контакт с работодателите и имаха възможност да се представят в най-добра светлина. 

Борси бяха проведени от Д”БТ” Бургас, Д”БТ” Сливен и Д”БТ” Ямбол. В тях взеха 

участие 63 работодатели, които обявиха 1747 свободни работни места. Мероприятията 

бяха посетени от общо 930 търсещи работа младежи. Започнали са работа 295 лица, от 

които 157 регистрирани в Д”БТ”. 

ІІІ. Насърчаване на трудовата мобилност чрез Европейската мрежа за заетост EURES. 

През 2015 г. продължи популяризирането на услугите, предоставяни от мрежата 

EURES за подпомагане европейската мобилност. Информационната дейност беше 

насочена към търсещите работа лица и ученици - запознаване с начините на 

самоинформиране и подготовката на документи за кандидатстване; информиране за 

провежданите борси и интервюта за европейски работодатели. При даване на 

консултации на работодатели и търсещи работа лица беше прилаган индивидуален 

подход съобразен с конкретните им потребности. 

През отчетния период в регион Бургас се проведоха: 

- 1 информационен ден за работодатели от община Елхово; 

- 15 информационни дни „Отворени врати” за търсещи работа лица; 

- 7 информационни дни за ученици, завършващи професионални или езикови гимназии 

в градовете Ямбол и Бургас; 

- 11 информационни дни за популяризиране на програма „Работата на моя живот” 

- 3 Ателиета за търсене на работа за запознаване с дейността на мрежата EURES. 

- участие в Националните дни на кариерата, организирани от JobTiger, проведени в 

БСУ – Бургас; 

- интервю за подбор на кандидати за готвачи за фирма “Hall & Woodhouse” от 

Великобритания. 

- В рамките на „Европейските дни на труда” беше проведено интервю за подбор на 

кандидати за работа в Австрия. 

През отчетният период бяха консултирани 56 работодатели и 3495 лица. 

Международни спогодби 

Дейността на Д”БТ” от региона по изпълнение на международни договори и 

договорености с партньорски служби по износ и обмен на работна сила беше насочена 

към огласяване на възможностите за започване на работа по спогодбата с Израел за 

наемане на строителни работници. През 2015 г. са консултирани 51 лица и са приети 

документите за кандидатстване на 3 лица. 

ІV. Защита и регулация на пазара на труда в страната. 

В Д”БТ” от региона са постъпили искания от работодатели за издаване на разрешения 

за работа на 46 чужденци, по които в определените срокове са изготвени становища и 

са изпратени в АЗ. 

През 2015 г. в Д”РСЗ” са получени от Агенцията по заетостта 50 копия на разрешения 

за работа на чужденци (в т.ч. 31 издадени нови, 11 разрешения с продължен срок, 1 

отменено и 7 с отказ). 

Масови уволнения 



През 2015 г. има подадено едно уведомление в ДБТ от региона на ДРСЗ Бургас за 

масово уволнение на повече от 100 лица - от фирма „ГСИ – Балкани” ЕООД през 

м.февруари за 100 лица. По информация от фирмата до края на 2015 г. няма освободени 

работници и служители. 

През месец август в ДБТ Варна е постъпило уведомление за масово уволнение от 

фирма „Сайпем С.п.А” – клон България, което е препратено до ДБТ Бургас, поради 

това, че преобладаващата част от предвидените за освобождаване лица са от Бургаска 

област. По информация от фирмата до края на месец декември са освободени 199 

работници и служители. От тях 96 лица са регистрирани в ДБТ Бургас. Тринадесет от 

регистрираните лица са устроени на първичен пазар на труда. 

През отчетния период са подадени 5 уведомления за масови уволнения на общо 69 лица 

от фирмите: „АКЗ - Енергия” ООД (11 л.), Дом за деца с умствена изостаналост „Света 

Марина” с. Медвен (15 л.), Институт по земеделие гр. Карнобат (12 л.), ТП „Държавно 

горско стопанство” гр. Карнобат (19 л.) и „Демет” ООД с. Тича (12 л.). 

Трудовите посредници работят индивидуално с всяко регистрирано лице, като 

съдействат за трудовата му реализация. 

V. Укрепване на институционалния капацитет на АЗ 

1. Повишаване на административния капацитет на персонала на АЗ за 

предоставяне на ефикасни услуги. 

С цел повишаване на институционалния капацитет на служителите на Дирекция ”РСЗ” 

и Д”БТ” от регион Бургас, през 2015 г. са проведени обучения, включени в Плана за 

действие на АЗ, в които са участвали 82 служители от регион Бургас, което 

представлява 97.6% от планираните участници. За провеждане на обученията са 

изразходени средства в размер на 838 лв., при планирани 5419 лева (15% от 

планираните), с което е реализирана икономия на финансов ресурс. 

По точка 2.1. от плана: Модели на обслужване в Д”БТ”. В плана за действие е 

предвидено да преминат обучение 2 (двама) служители. Участвали са двама служители 

от Д”РСЗ” Бургас и Д”БТ” Нова Загора, с което изпълнението на натуралния показател 

е 100%. Финансирането на обучението е за сметка на проект ”Повишаване качеството 

на предоставяните от АЗ услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите 

групи на пазара на труда” по ОП „РЧР”; 

По точка 2.4. от плана: Въвеждащо обучение за новоназначени психолози и мениджъри 

на случай. Участвали са 2 новоназначени кейс мениджъра от Д”БТ” Сливен и Д”БТ” 

Ямбол. В плана за действие не е предвидено обучение на служители в региона, но с 

включване в обучението и успешното му приключване за двамата служители, 

натуралния показател е преизпълнен на 200%. Изразходвани са средства в размер на 

244 лв. 

По точка 2.5. от плана: Въвеждащо обучение за новоназначени ръководители в 

системата на АЗ „Добро управление”. В плана за действие е предвидено да преминат 

обучение 2 (двама) директори от Д”БТ” от регион Бургас в рамките на 25 дни 

дистанционна форма на обучение. Обучението е проведено на платформата за 

дистанционно обучение на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални 

инициативи към МТСП в периода от 26.05.2015 г. до 19.06.2015 г. Обучението 

приключи успешно за двама ръководители: директора на Д”БТ” Котел и директора на 

Д”БТ” Поморие. През м. ноември още двама служители на ръководни длъжности от 

Д”РСЗ” участваха в дистанционна форма на обучение по същата тема, с което 

изпълнението на обучените служители по тази тема е 200%. 

По точка 2.6. от плана: Професионално обучение за трудови посредници. Обучението 

по част от професия "Посредник на трудова борса" се проведе в две групи 

първоначално в присъствена и последваща дистанционна форма на обучение. При 



планирано участие на шест служители, обучението приключиха успешно четири 

служители от Д”БТ” Нова Загора, Д”БТ” Котел, Д”БТ” Сливен и Д”БТ” Ямбол. 

По точка 2.8. от плана: Професионално консултиране на граждани, клиенти на 

Дирекция „Бюра по труда”. Умения за застъпничество. В плана за действие е 

предвидено да преминат обучение 3 (трима) психолози и кейс мениджъри от Д”БТ”. 

Участвали са кейс мениджър от Д”БТ” Бургас и психолози от Д”БТ” Ямбол и Д”БТ” 

Сливен, като изпълнението на натуралния показател е 100%. Относно финансирането 

са предвидени финансови средства, в размер на 150 лв., а са изразходени 135 лв., с 

което е реализирана икономия на финансови средства. 

По точка 2.11. от плана: Работа с трудни клиенти и клиенти със специфични 

потребности. В плана за действие е предвидено да преминат обучение 7 служители на 

експертни длъжности от Д”БТ” и Д”РСЗ” от регион Бургас. В обучението са взели 

участие 30 (тридесет) служители, което представлява 428.6% изпълнение на 

предвидените участници в плана за действие. Обучението преминаха успешно 

специалисти от Д”РСЗ” Бургас и всички Д”БТ” в региона, а финансирането е за сметка 

на проект „Повишаване компетенциите на служителите на АЗ” на ОП 

„Административен капацитет”. 

По точка 2.12. от плана: Прилагане на закона за защита на личните данни. В плана за 

действие е предвидено да преминат обучение 11 служители на експертни и ръководни 

длъжности от Д”БТ” и Д”РСЗ” от регион Бургас. В обучението са взели участие 11 

служители от Д”РСЗ” Бургас, Д”БТ” Нова Загора, Д”БТ” Ямбол, Д”БТ” Сливен,  Д”БТ” 

Елхово, Д”БТ” Бургас, Д”БТ” Айтос и Д”БТ” Карнобат, а финансирането е за сметка на 

проект „Повишаване компетенциите на служителите на АЗ” на ОПАК. 

По точка 2.13 от плана: Държавни помощи. В плана за действие е предвидено да 

преминат обучение 13 служители от Д”БТ” и Д”РСЗ” от регион Бургас. В обучението 

участваха двама служители от Д”РСЗ” Бургас. 

По точка 2.14 от плана: Обучения на персонала за реализация на ОП „РЧР”. Във връзка 

с реализацията на схема „Младежка заетост” се проведе работна среща на служители от 

всички Д”БТ”. От региона участваха 24 специалисти, при планирано участие на 14 

служители, с което изпълнението на показателя е 171%. 

През периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. по теми, извън включените в Плана за 

действие на Дирекция ”РСЗ” Бургас, са проведени и допълнителни обучения, работни 

срещи и дискусионни семинари, които са с насоченост в областта на: 

- Реализацията на проект ”Кариерно развитие на заети лица”; 

- Реализацията на проект JUST/2013/PROG/AG/4955/AD по програма ПРОГРЕС на ЕС 

на тема ”Право е не онова което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти 

отнеме” – кръгла маса на Конвекцията на ООН за правата на хората с увреждания; 

- ”Оптимално използване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз 

за интеграция на ромите”, организирано от Институт ”Отворено общество” – с 

участието на медиатори от Д”БТ” Нова Загора, Д”БТ” Созопол, Д”БТ” Сливен и Д”БТ” 

Ямбол; 

- Дейности, свързани с извършване на оценка на ефекта от активната политика на 

пазара на труда, организирана от МТСП; 

- ”Дни на сътрудничество с АЗ по НПДЗ” по проект ”ПРО-ШАНС”, организирани от 

ДП ”БГЦПО” гр. Царево; 

- Разрешаване на конфликти и кризи. Ефективно общуване в екип, организирано и 

провеждано от ЦРЧРРИ Кремиковци; 

- Реализацията на проект ”Повишаване на организационния капацитет и ефективността 

на Агенцията по заетостта” по ОПАК; 

- Свободата на движение и работа в Кралство Нидерландия; 



- Защитена заетост - опит, иновации и възможности; 

- Засилване на ролята на детските съвети и превръщането им в активен фактор за 

вземане на решения по въпросите на децата на общинско и областно равнище; 

- Обсъждане на възможностите за прилагане на интегриран подход при работа в 

социалната сфера и заетостта" по проект "Трансфер на добри практики и модели за 

осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица" BG051PO00-7.0.02-

0007-C0001 на АСП; 

- Обсъждане на възможностите за прилагане на интегриран подход при работа в 

социалната сфера и заетостта" по проект на АСП. 

2. Информационно, аналитично и комуникационно осигуряване на дейността на АЗ. 

Регулярен обмен на информация с НАПОО, НАП, НОИ, ИА ГИТ 

Дейността по „Информационното обслужване” през 2015 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 Д”БТ” и по Д”РСЗ”, 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. На тримесечие се изготвя 

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. 

Своевременно се обработва входящата и изходяща електронна поща по 

предназначение. На всички служители на Д”РСЗ”, работещи с квалифициран 

електронен подпис, имат подновен и настроен за ползване сертификат. 

Ежеседмично се обобщават и разпространяват свободните работни места на Първичен 

пазар в Д”БТ” от региона. От месец март 2014 г. ежеседмично в. ”Черноморски фар” 

публикува свободните работни места в област Бургас. Изпращат се списъците от 

проверката в НОИ за регистриран трудов договор. 

В изпълнение на сключен договор № 5/21.01.2015 г. между АЗ и „Контракс” ООД за 

абонаментно поддържане на компютърната техника са обработени 36 искания за 

ремонти за регион Бургас. През 2015 г. по договора са изразходени 5487.73лв. 

Д”РСЗ” и Д”БТ” от региона обработват деловодната кореспонденция с АИС 

„Архимед”. 

През месец май 2015 г. Д”РСЗ” Бургас и Д”БТ” от региона получиха и бяха настроени 

за работа в мрежа мултифункционални устройства от „Коника Минолта Бизнес 

Солюшънс” ЕООД. 

Във връзка с проект за „Изграждане на информационна система „Софтуер за 

Обществени терминали на пазара на труда“ и обучение на служители от Агенцията по 

заетостта за работа с Обществените терминали на пазара на труда“, част от проект 

„Оптимизиране и модернизиране на системата за предоставяне на услуги от Агенцията 

по заетостта” от края на месец февруари са инсталирани и са извършени 

актуализациите на софтуера на КИОСК терминалите в Д”БТ” от региона. 

Анализи и прогнози 

Дейността “Анализи и прогнози” през 2015 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 относно: 

● 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, достъпна от 

интернет страницата на Националния статистически институт 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 2014 г. и анализи за периодите Януари-

Март 2015 г., Януари-Юни 2015 г. и Януари-Септември 2015 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 отчет-

анализи за изминал месец, 4 прогнози за движението на броя на безработните лица през 

предстоящо тримесечие, които се представят в АЗ до 3
-тия

 работен ден на първия месец 

на 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. 

Д”БТ” Бургас, Сливен и Ямбол организират ежемесечни 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 Д”РСЗ” Бургас и за нови моменти и 

проблеми в приложението на нормативната база, програми и проекти в социалната 

сфера. 

3. Повишаване качеството на вътрешния одит и контролната дейност 

Контрол на дейността на Д”БТ”: 

Планът за контролна дейност на Д”РСЗ” Бургас за 2015 г. е утвърден от Агенцията по 

заетостта като част от плана за действие на дирекцията и включва 3 комплексни и 5 

тематични проверки на дейността на 6 от общо 11 Д”БТ” от региона. Изготвен е и 

годишен график за изпълнението им. 



Планът е разработен съгласно изискванията на Методиката за извършване на контролна 

дейност в системата на АЗ, актуализирана от 05.01.2015 г., като е съобразен със 

следното: 

- Обхвата и резултатите от извършените проверки на дейността на Д”БТ” през 2014 г. 

- Структурните промени в региона на Д”РСЗ” Бургас. 

Акцентът на контролната дейност на Д”РСЗ” Бургас през 2015 г. е поставен върху 

дейността на преструктурираните през 2014 г. Д”БТ” от региона – Д”БТ” Руен, Д”БТ” 

Поморие, Д”БТ” Созопол и Д”БТ” Котел. С цел извършване на контрол на дейността 

след преструктурирането са планирани и извършени комплексни проверки на 3 от 

цитираните Д”БТ”, а за Д”БТ” Котел – 2 тематични проверки: на дейностите по 

посредническите услуги и по активната политика. Съгласно годишния план беше 

проверена дейността на Д”БТ” Елхово – 1 тематична проверка и Д”БТ” Карнобат – 2 

тематични проверки. В резултат на това беше изпълнен годишния план за извършване 

на 3 комплексни и 5 тематични проверки, като освен тях бяха осъществени и 7 

извънредни проверки: 

- 4 последващи проверки за проследяване изпълнението на препоръки от 

плановите проверки на Д”РСЗ” Бургас: в Д”БТ” Руен, Д”БТ” Поморие и 2 проверки в 

Д”БТ” Котел; 

- 1 последваща проверка в Д”БТ” Айтос след извършена комплексна проверка от 

екип на ЦА на АЗ през м.юли 2015 г. 

- 1 извънпланова тематична проверка на дейността на Д”БТ” Поморие по 

предоставяне на посреднически услуги 

- 1 проверка в Д”БТ” Котел във връзка с получен сигнал от жители на гр. Котел до 

Агенцията по заетостта и препратен по компетентност до Д”РСЗ” Бургас. Проверено е 

обслужването на обявените работни места и насочването на търсещите работа лица, 

като не са констатирани нередности. 

Освен плановите и извънплановите проверки екипи на Д”РСЗ” Бургас осъществиха и 5 

посещения в Д”БТ” за оказване на методическа помощ на място: 

Д”БТ” Руен: Новосъздадената през м.септември 2014 г. Д”БТ” Руен е основен обект на 

методическата и контролната дейност на Д”РСЗ” Бургас през 2015 г. Освен 

комплексната проверка от м.април 2015 г. и свързаната с нея последваща проверка през 

м.юни, са извършени 4 посещения на място за оказване на методическа помощ от 

експерти на Д”РСЗ” Бургас – през м.март (2 посещения), м. май и м. септември. Д”БТ” 

Руен е подпомогната на място по следните теми – общо управление на дейността, 

провеждане на процедурите за подбор на работодатели по насърчителни мерки за 

заетост и по проект „Подкрепа за заетост”, дейностите по информиране, регистрация и 

трудово посредничество, реализация на програми и мерки за заетост, обработка на 

исканията за плащане от работодатели. 

Д”БТ” Поморие: Методическа помощ на място през м. юли по реализация на програми 

и мерки за заетост, отчитане на разходите и работа с компютърната техника. 

През м. октомври 2015 г. беше поставена задача от ръководството на Агенцията по 

заетостта за активизиране на контрола на дейността на Д”БТ” от страна на Дирекциите 

„Регионална служба по заетостта”. В изпълнение на задачата определеният със заповед 

екип от експерти на Д”РСЗ” Бургас извърши в периода 21.10.2015 г. – 11.11.2015 г. 

извънредни проверки в Д”БТ” от региона, невключени в плана за контролна дейност 

през 2015 г. - общо 12 проверки, в т.ч. проверки в 8 филиала и в 4 в Д”БТ”. В резултат 

на тези проверки и извършените от началото на годината от Д”РСЗ” Бургас проверки и 

методическа помощ бяха обхванати всички Д”БТ” и филиали от региона. 

Контрол на дейността на филиалите на Д”БТ”: 



Д”РСЗ” Бургас следи за осъществяването на контрола на дейността на филиалите от 

страна на Д”БТ”, който съгласно Методиката трябва да включва минимум една 

проверка на място през годината. 

През периода януари – ноември 2015 г. са извършени проверки във всички филиали от 

съответните Д”БТ”: 

- Д”БТ” Бургас - 6 проверки – по 2 проверки в трите филиала на Д”БТ” Бургас; 

- Д”БТ” Нова Загора - 3 проверки на дейността на филиала в гр. Твърдица 

- Д”БТ” Сливен - 4 проверки на дейността на филиала в кв. „Надежда” 

- Д”БТ” Ямбол - 2 проверки – по една в двата филиала Стралджа и Тенево 

- Д”БТ” Поморие - 2 проверки на дейността на филиала в гр. Несебър 

- Д”БТ” Елхово – 1 проверка на дейността на филиал Болярово 

- Д”БТ” Карнобат - 1 проверка на дейността на филиал Сунгурларе 

- Д”БТ” Созопол – 2 проверки – по една в двата филиала. 

Контролна дейност на Д”БТ” и Д”РСЗ” по сключени договори по ЗНЗ: 

През 2015 г. Д”БТ” от Бургаски регион са работили по 385 действащи договора по 

програми и проекти за обучение и заетост, като са извършени общо 1158 проверки от 

Д”БТ” и 13 проверки от Д”РСЗ” Бургас. 

Действащите договори през годината по насърчителни мерки за обучение и заетост са 

366, извършени са 338 проверки от Д”БТ” и 8 проверки от Д”РСЗ” Бургас. 

За обучение на възрастни по чл.63, т.1 от ЗНЗ по заявка на работодатели са сключени 8 

договора, по които са извършени 43 проверки от Д”БТ”. 

При извършване на проверките на място по програми и мерки за заетост не са 

констатирани нарушения и неспазване на задълженията от страна на работодателите и 

наетите лица. Наложени са санкции за неспазен срок за представяне на отчетни 

документи, неспазен срок за превод на заплати и осигуровки и поради прекратяване на 

договор за заетост. 

Проверки по схеми на ОП „РЧР”, по които ГД „УЗ” на АЗ/АЗ е конкретен 

бенефициент: 

През периода януари-декември 2015 г. са извършени 681 проверки на обучения с 

ваучери, 1183 проверки на обучения от наставници, 2022 проверки на договори за 

заетост и 41 проверки на договори за насърчаване на географската мобилност. 

Проверките са планирани и извършени съгласно Методиката за извършване на 

контролна дейност в системата на АЗ, Методиката за оценка на риска при провеждане 

на обучения с ваучери и методиките за изпълнение на проектите. 

При контрола на обучения с ваучери не са констатирани рискове и не са изготвяни 

предложения за включване на Доставчици на обучение в Регистър на рисковите ДОб. 

По проект „Нова възможност за младежка заетост” Д”БТ” извършват както проверки на 

място за контрол на заетостта, така и финансови проверки, като част от финансовите 

проверки са извършени съвместно с представител на ГД „ЕФМП” от сектор 

”Верификация - Бургас”. 

4. Усъвършенстване на административната, правната и финансовата дейност на АЗ 

През 2015 година продължи изпълнението на дейността по финансово-счетоводното и 

стопанското обслужване на дирекциите, както и осъществяване на контрол по 

отношение разходването на финансовите и материални ресурси. Продължи 

приложението и изпълнението на Индивидуалния сметкоплан и Единната счетоводна 

политика на МТСП, както по отношение на финансово-счетоводната дейност така и по 

отношение на отчитане и опазване на активите на дирекциите. 

Ежемесечно се изготвиха обобщен отчет за касовото изпълнение на бюджета и отчет за 

изразходваните средства за всяка дирекция от региона, справки за предоставените 



трансфери на бюджетни организации и общини, както и справки по образец на 

първостепенния разпоредител. 

За обезпечаване на необходимите средства за дейността на дирекциите се изготвиха и 

представиха в Агенцията по заетостта месечни заявки за средства и прогноза за 

следващите два месеца. 

Ежемесечно се изготвиха справка за одобрените средства на дирекции „Социално 

подпомагане” и Справка за одобрените средства по програми за заетост на 

второстепенните разпоредители към МТСП. 

През годината продължи да се изпълнява писмо на АЗ изх. № 9193/0319 от 14.08.2012 г. 

за реда и начина на отчитане на разходите за командировки по схеми по ОП „РЧР” и 

ежемесечно се изготвяха справки и се отчитаха средствата за дневни и пътни разходи 

при извършване на проверки от служителите в дирекциите. 

През 2015 година дирекциите разходваха целесъобразно и ефективно разрешените от 

Агенцията по заетостта финансови средства за региона. В изпълнение на получените 

указания от АЗ по финансовата дейност и във връзка с постъпили докладни записки от 

Д”БТ” относно необходимост от извършване на ремонти и закупуване на материали, са 

изготвени 106 броя становища и/или писма. За поддръжката на служебните автомобили 

в добро експлоатационно състояние през годината са изразходвани 7984 лева. 

В изпълнение на Заповед № РД-11-00-1198 от 07.10.2015 г. на Агенцията по заетостта 

през периода от 20.10.2015 г. до 13.11.2015 г., съгласно утвърден график в дирекциите 

от региона се проведе годишна инвентаризация на активите и материалните запаси, 

като се изготвиха инвентаризационни описи, сравнителни ведомости и предложения за 

бракуване на активи. През месец декември се извърши фактическата ликвидация на 

бракувания инвентар и се осчетоводиха преоценката на техниката и бракуването на 

активите в дирекциите от региона. 

Към 31.12.2015 година, съгласно касовия отчет на Д”РСЗ” изразходваните средства от 

дирекциите за осъществяване на дейността са в размер на 6797812.56 лв., от които за: 

 § Активна политика - 4553622.85 лв.; 

 § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения – 1423393.74 лв.; 

 § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 143403.20 лв.; 

 § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател – 433671.24 

лв.; 

 § 10-00 Издръжка и 19-00 Платени данъци - 243721.53 лв. 

През годината успешно се осъществиха дейностите, свързани с финансовото 

обслужване на схеми по ОП „РЧР”. 

През отчитания период правната дейност продължи да се реализира за решаването на 

правни проблеми, свързани с дейността на Д”РСЗ” и Д”БТ” и възникнали при 

изпълнение на дейността на дирекциите. Предоставяни са отговори на запитвания на 

юридически и физически лица, във връзка с изпълнение на сключени договори по 

програми и мерки за заетост и по ОП „РЧР”. През периода са изготвяни и съгласувани 

проекти на заповеди от общ и разпоредителен характер, свързани с дейността на 

Д”РСЗ”. Осъществявано е процесуално представителство по образувани граждански, 

административни и изпълнителни дела. Изготвяни са проекти на индивидуални 

административни актове, във връзка с административни производства, образувани по 

жалби на безработни лица с прекратена регистрация по реда на чл. 97, ал. 1 от АПК (20 

бр.), както и по предложения за възобновяване на административното производство на 

основание чл. 99, т. 2 от АПК (40 бр.). 

 



VI. Развитие на социалния диалог на национално, регионално и местно ниво чрез 

съвместна работа със социалните партньори за насърчаване на заетостта. 

През 2015 г. продължава да се развива социалното партньорство на териториалните 

поделения на Агенцията по заетостта, което се реализира чрез работата на Съветите за 

сътрудничество към Дирекциите “Бюро по труда”, участие в работата на Комисиите по 

заетост към областните съвети за развитие и чрез организиране на срещи и съвместни 

инициативи с представители на областните и общински администрации и социалните 

партньори на регионално и местно ниво, на които се предоставя актуална информация 

и се обсъждат състоянието на пазара на труда, тенденциите в неговото развитие, 

анализите за нивото на безработицата и отчетите за изпълнение на активната политика 

по заетостта. 

В началото на годината е извършен своевременен обмен на информация с дирекциите 

„Социално подпомагане” във връзка със сключването на договорите по НП „АХУ” за 

дейност „Личен асистент”. 

През м. януари е осъществено активно взаимодействие между Д”БТ” и кметовете на 

общините във връзка с назначаването на личните асистенти, освободени от проект 

"Подкрепа за достоен живот" и осигуряване на социалната услуга до стартирането на 

новите операции по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. 

Активното сътрудничество с общинските ръководства бе свързано със стартирането на 

дейностите по Регионалните програми за заетост; избор и назначаване на младежки 

медиатори по НП „Активиране на неактивни лица“; включване на безработни лица в 

предоставянето на социални услуги (личен асистент) от новия програмен период на ОП 

„РЧР” 2014-2020; дейностите по схема „Подкрепа за заетост“ за предотвратяване на 

природни бедствия, стартирали през м. юни 2015 г. 

С обявяването от 25.05.2015 г. на нов прием на заявки от работодатели за разкриване на 

работни места по схема „Младежка заетост“ Д”РСЗ” Бургас и Д”БТ” от региона 

инициираха срещи с партньорите на регионално и местно ниво с цел участие в 

информационните дни, популяризиране на схемата и привличане на работодатели и 

безработни младежи за участие. Съвместните действия осигуриха публикуване на 

актуална информация за схемата на сайтовете на областни и общински администрации, 

кметове на общини бяха привлечени в дейностите по идентифициране на младежи от 

целевата група, нерегистрирани в Д”БТ”. 

Основен акцент в сътрудничеството на местно ниво с партньорите на пазара на труда 

през третото тримесечие на годината е изпълнението на инициативи по сключените 

през м.юни Споразумения с Д”БТ” за съвместни дейности при реализиране на 

Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. – 

проведени са срещи, набелязани са бъдещи действия, обменена е информация с 

общински ръководства, синдикати, работодателски и младежки организации. 

От м. септември в изпълнение на инициативата на Агенцията по заетостта за сключване 

на Споразумения за съвместна дейност с университетите в България Д”РСЗ” Бургас и 

Д”БТ” Бургас проведоха редица срещи с ръководствата на Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров” и Бургаски свободен университет за подготовка за подписване на 

споразуменията, изготвяне на план за действие и осъществяване на заложените в 

плановете за действие задачи. На 03.12.2015 г. екип на Д”БТ” Бургас и Д”РСЗ” Бургас 

участва със собствен щанд в „Ден на отворени врати”, организиран от Бургаски 

свободен университет за ученици от средните училища в гр. Бургас. Участниците са 

запознати с възможностите за работа на младежи в България и в страните от ЕС. В 

изпълнение на задачите, включени в плановете за действие, през м. декември Д”РСЗ” 

Бургас съвместно с Д”БТ” Бургас стартира периодичното изпращане на информация до 

университетите за състоянието и актуалните дейности на пазара на труда в региона. 



През четвъртото тримесечие основни моменти в съвместната дейност с общинските 

ръководства са сключването на Споразуменията за сътрудничество за разкриване на 

изнесени работни места през 2016 г., стартирането на проекти на АСП по ОП „РЧР“ 

2014-2020, провеждане на Процедура–2015 за подготовка на проекти по Национална 

програма „Клио”, както и за съдействие в активната информационна кампания по 

проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост” по ОП 

„РЧР”. 

Проведени са многократни срещи с представители на КТ „Подкрепа”, АИКБ, КНСБ, и 

БСК по организационни въпроси във връзка с изпълнението на Проект „Посоки”, 

Проект „Уча и успявам в България”, Проект „Шанс за работа 2015” и Проект „От 

професионално обучение към ефективна заетост”от НПДЗ 2015. Проектните дейности в 

региона на Д”РСЗ” Бургас протекоха успешно в съответствие с план-графиците за 

обучение, като чрез активното сътрудничество за координиране на дейностите по 

осигуряване на субсидирана заетост на успешно завършили професионална 

квалификация безработни лица се осигури изпълнение на индикаторите по проектите. 

През годината директорите и експерти на Д”БТ” и Д”РСЗ” участваха в работни срещи и 

семинари по актуални въпроси на пазара на труда: 

• С цел проучване мнението на работодателите за създаване на нови възможности 

за заетост в съответствие с потребностите на трудовия пазар в сферата на туризма, по 

инициатива на Д”БТ” Бургас със съдействието на Д”РСЗ” Бургас се организира среща с 

представители на работодателите от туристическия бранш. Основната идея на срещата, 

проведена на 05.02.2015 г. в Д”РСЗ” Бургас, е обсъждане и предложения за нови схеми 

за заетост и обучение, подходящи за работодатели от сферата на туризма. 

• На 09.02.2015 г. в Д”РСЗ” Бургас беше проведена среща с представители на 

Посолството на Кралство Нидерландия и експерти от Д”РСЗ” Бургас във връзка с 

предстоящи дейности по предприетата информационна кампания от посолството за 

запознаване на българските граждани за възможностите и рисковете, правата и 

задълженията на трудовите мигранти в Нидерландия. На 01.10.2015 г. експерти от 

Д”БТ” Ямбол, Д”БТ” Нова Загора и Д”БТ” Сливен участваха в семинар “Свобода на 

движение и работа в Кралство Нидерландия”, организиран от Посолството на Кралство 

Нидерландия в България, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе”. 

• На 18.06.2015 г. директорът на Д”БТ” Ямбол и експерти от Д”РСЗ” Бургас 

участваха в дискусионен форум, организиран от КНСБ в гр. Ямбол на тема „Пазар на 

труда 2015 – предизвикателства и възможности”. За форума Д”РСЗ” Бургас изготви и 

изнесе презентация за пазара на труда и възможностите за осигуряване на заетост чрез 

НПДЗ 2015 г., като специално внимание беше отделено на схема „Младежка заетост“. 

 Директорите на Д”РСЗ” Бургас и Д”БТ” Бургас присъстваха на първата от 

срещите в страната, организирани от КРИБ и КНСБ на тема "Бизнес на светло за по-

добро бъдеще", проведена на 24.09.2015 г. в Бургас. 

 На 20.11.2015 г. в сградата на Д”РСЗ” Бургас се проведе среща между 

представители на СНЦ „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг и служители на 

Д”РСЗ” – Бургас, на която обстойно се разискваха въпроси, свързани с наемането на 

стажанти и безработни лица за туристическия сезон и участието на работодателите, 

членуващи в съюза, в програми и мерки за обучение и заетост. Срещата се проведе по 

предложение на СНЦ „Съюз на собствениците” – Слънчев бряг във връзка с 

предприетите действия от организацията за използване на предвидените в българското 

законодателство форми за наемане на студенти от трети страни за сезонна заетост през 

летния туристически сезон. В резултат на срещата беше изготвен подробен доклад до 

ръководството на Агенцията по заетостта, в който бяха включени въпросите, поставени 

от работодателите от сдружението. 



Социалното партньорство на Дирекция „Бюро по труда” се реализира основно чрез 

работата на Съвета за сътрудничество към Д”БТ” и участие в Комисията за заетост към 

областния съвет за регионално развитие. 

В периода януари-декември 2015 г. са проведени общо 60 заседания на Съветите за 

сътрудничество към дирекциите ”Бюро по труда” в регион Бургас. 

Работата на съветите за сътрудничество през отчетния период е свързана с оценка на 

заявленията от работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение 

по реда на ЗНЗ при проведените три процедури през 2015 г.; оценка и класиране 

работодатели, заявили свободни работни места през м. март по проект „Подкрепа за 

заетост” по ОП „РЧР”; обсъждане и подбор на подадени заявки от работодатели за 

обучение по условията на чл.63, ал.1 от ЗНЗ; подбор и оценка на работодателите, 

кандидатствали по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни 

лица; разглеждане на предложенията на общини за включване на обекти в Проект 

„Красива България“ за 2015 г.; разглеждане на проектните предложения на общините 

по Процедура-2015 на Национална програма “Клио”. 

Директорите на Д”БТ” са запознали членовете на съветите за сътрудничество с 

Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, реализацията 

на програми, проекти и мерки за обучение и заетост, финансирани по ЗНЗ и ОП „РЧР”, 

със състоянието на местния пазар на труда и резултатите от проведените трудови 

борси. 

През 2015 г. в областните градове Бургас, Ямбол и Сливен са проведени заседания на 

Комисиите за заетост към Областните съвети за развитие по следните въпроси: 

 През м. януари за обсъждане и съгласуване на предложението за държавен план-

прием за учебната 2015-2016 г. по професии и специалности в професионални 

гимназии, професионални училища и в паралелки за придобиване на професионална 

квалификация в общообразователни и специални училища на територията на 

съответната област. 

 В началото на м. юни във връзка с предоставената възможност на областните 

администрации по проект „Подкрепа за заетост“ за разкриване на работни места в 

съответствие с набелязани конкретни мерки за отстраняване и/или предотвратяване на 

природни бедствия. 

 

 

ДОКЛАД ДЕЙНОСТТА НА „ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ” 

І. ОБЩА ЧАСТ 

Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас е специализирано звено към Агенция 

„Пътна инфраструктура” /АПИ/ и представлява агенцията в Бургаска област. В своята 

дейност то изпълнява функциите, залегнали в Закона за пътищата /ЗП/, Правилника за 

приложението му /ППЗП/, Правилника за структурата, дейността  и  организацията на 

работа на АПИ, както и тези, възложени му от управителния съвет. 

Основните функции, осъществявани през периода 01.01.2015 - 31.12.2015 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 

текущия ремонт на пътищата на Фирмите-изпълнители по ТРП, както и на обектите от 

ремонтната програма. 

 провеждане на процедури по възлагане на малки обществени поръчки , 

свързани с функционирането на ОПУ 



 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. 

Структура и щат  

Организационната структура се състои от: 

- Два отдела: Административно обслужване и Инвестиционно-ремонтни дейности. - 

Шест районни пътни служби: Бургас, Айтос, Карнобат, Малко Търново, Поморие, 

Средец и участък от Автомагистрала „Тракия”. 

- Почивна база Несебър. 

Така изградената структура през 2012 г. функционира успешно и през тази година. 

Средно-списъчният персонал за 2015 г. е 63бр., в т.ч. 15бр.- по служебно 

правоотношение и 48бр. по трудово правоотношение. 

 Средно-списъчния състав на назначените по 66 ПМС е 5бр. и по 212 ПМС – 5бр.  

За 2015 г. има 7 новоназначените служители, а  освободените са 7 бройки. 

ІІ. ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2015 г. 

1. Проектиране 

1. „Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 493+550 на 

път I-6”  

Наличен ПУП-ПП в АПИ от края на 2013 г. Същият се съгласува и процедира съгласно 

изискванията на ЗУТ. Налично е Решение на Комисията за земеделските земи за 

утвърждаване на площадки и трасета в земеделски територии. През месец януари 2016 

г. парцеларният план ще бъде представен на НЕСУТРП към МРРБ за разглеждане и 

одобряване по реда на ЗУТ. 

2. Път I-9 „Сл. Бряг – Бургас”, участъци: 

2.1 .Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък: „п.к. Кошарица - п.к. 

Несебър“ от км 199+048,49 до км 205+323,55 

В АПИ е наличен комплектован ПУП-ПП, актуализиран в съответствие с действащата 

кадастрална карта за землище Равда и Несебър. Има положително решение от 

компетентния орган по околна среда, окончателно съгласуване на проекта с посочените 

в ЗУТ институции и експлоатационни дружества, решение на Комисията за земеделски 

земи, за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски 

територии. Проектът на ПУП-ПП е представян в МРРБ за разглеждане от НЕСУТРП и 

одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

2.2. Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък: „п.к. Несебър - Равда” от км 

205+300 до км 207+800 

С Решение на Министерски съвет № 647 от 18.09.2014 г. е постановено отчуждаването 

на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на 

обекта. Отчуждителните процедури са приключили. 

2.3. Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до 

км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен 

стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на 

оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна 

мрежа при км 212+120. 

В АПИ е наличен ПУП-ПП, одобрен със Заповед № РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. /обн. 

ДВ, бр. 79/13.10.2015 г./ на МРРБ. Изготвен е оценителски доклад за определяне на 

равностойното парично обезщетение при трайно отчуждаване на имоти и части от 

имоти - частна и общинска собственост. На 07.12.2015 г. е представено искане пред МФ 

и МРРБ за одобряване на отчуждаването на засегнатите имоти със съвместна тяхна 



заповед. След постановяването на тази заповед, МРРБ ще предложи на Областния 

управител на област Бургас да издаде Заповед за отчуждаване, която ще се процедира 

съгласно действащото към момента законодателство. 

 2.4. Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг - Бургас” с изграждане на 

второ пътно платно (участък от км 212+233,06 до км 217+000). 

В АПИ е наличен готов технически проект. Реконструкцията е изцяло в резервирана 

транспортна територия /собственост на държавата/, поради което отчуждаване не се 

налага. С писмо вх.№ 90-04-559/18.11.2015 г., постъпило в МРРБ, Областна управа-

Бургас е изискала съдействие от МРРБ във връзка с издаването на АДС за 

резервираната територия. 

2.5. Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас”, участък: Обход на гр. Поморие от км 

217+100 до км 222+849,41. 

В АПИ е наличен комплектован ПУП-парцеларен план, но към момента все още се 

процедира доклад за ОВОС и ОС. Обществените обсъждания на доклада по ОВОС са 

насрочени за 14 и 15 януари 2016 г. 

Индикативен срок за получаване на влязло в сила решение по ОВОС - м. март 2016г. 

След приключване на процедурата по ЗООС, парцеларният план ще се представи в 

МЗХ за Решение на Комисията за земеделските земи за одобряване на трасе и 

площадки. 

Отчуждаването може да стартира след одобряване на плана от МРРБ, като 

отчуждителния акт ще бъде Заповед на областен управител - Бургас. 

 3. Имаме готови проекти за обекти:  

- Път I-9 „Ахелой – Поморие” от км 212+200 до км 217+000- реконструкция  с 

изграждане на второ платно 

- Рехабилитация и реконструкция  на път ІІІ-6008 " “/І-6/ - НХК – Камено” от км 7+700 

до км 16+000. 

 - Рехабилитация и реконструкция  на път ІІ-53 „Гр.ОПУ Ямбол – Средец” от км 

184+800 до км 214+779 

- Технологичен проект за ремонт  на път ІІІ-9009 „/І-9/- Ново Паничарево – Ясна 

поляна” от км 3+000 до км 11+900. 

2. Ново строителство, ремонт и поддържане на РПМ 

2.2. Ремонт  на РПМ. 

2.2.1.Инвестиционна програма на АПИ: 

Обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път I-9 „Сл.бряг - 

Бургас“/край обход Поморие – кв.Сарафово/. Допълнителните дейности са за 

участъка от км 222+849,41 до км 224+400 и включват: 

- вход и изход на локалното платно, обслужващо имоти в участъка от км 223+960 до км 

224+400 дясно 

-заустване на напречни полски пътища по кадастралната карта 

Изпълнител на СМР – „Трейсгруп холд“ АД. 

Стойност на договора – 223724,87 лв с ДДС. 

Подписан е акт приложение № 10 от 22.04.2014 г. за спиране на строителството , 

поради искане за промяна на проекта. Водят се разговори между АПИ и инвеститорите 

на крайпътните обекти, които искат промяна на проекта. 

Община Поморие е представила проект за изграждане на  локално платно. 

Програма „Ново стротелство” 

Етапна връзка обход на гр.М.Търново от км 2+732 до включването в път І-9 при 

км 314+400=364+331 (3+381) 

Изпълнител:ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД 

Стойност на договора:1 471 492,85 лвс ДДС.  



Срок на договора: 27.08.2015 г. 

Строителен надзор: „Консулт инженерингс”ЕООД-София 

Стойност: 29880 лв. с ДДС 

Авторски надзор: „Пътпроект” ЕООД София 

Стойност: 23520 лв. с ДДС 

Подписан е  Констативен акт обр.15 и Протокол обр.16.  

За обекта има разрешение за ползване № СТ – 05-1666/30.09.2015 г. 

 

 
Обход на гр.М.Търново от км 2+732 до включването в път І-9 при км 

314+400=364+331 (3+381) 

2.2.2. Програма „Транзитни пътища – V” 

  Лот 6: Път II-79 „Елхово – Бургас” от км 0+000 до км 86+200.25 

На територията на Бургаска област  от км 38+100 до км 86+200.   

Изпълнител : Сдружение „Пътища Бургас” ЗЗД  

Стойност на договора: 73 710 000 лв.  с ДДС . 

Строителен надзор: Сдружение „Транс Трафик Интегра” ДЗЗД с партньори: 

„Трансконсулт - БГ” ООД, „Трафикконсулт БГ” ЕООД и „Интегра Инженеринг” ЕООД 

Стойността на Договора: 1 046 375 лв. без ДДС или 1 255 650 лв. с ДДС 

Авторски надзор: „Виа План” ЕООД 

Стойност на договора: до 60 000 лв. с ДДС. 

Издадено е  разрешение за ползване № СТ 05-1693/08.10.2015г. 



 
Лот 6: Път II-79 „Елхово – Бургас” от км 0+000 до км 86+200.25 

Лот 4:  Рехабилитация и реконструкция на път III-7305 „/II-73/ – Камчия – 

Съединение” от км 0+000 до км 7+304.22 

Изпълнител: ДЗЗД „ЛЕНА ИНЖЕНЯРИЯ И КОНЩРУСОЙШ - 

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ- Пътища –ЛОТ4 

Стойност  1 580 710,79 евро без ДДС. 

Срок на договора: 05.11.2015 г. 

Строителен надзор: „Логистика 21” 

За обекта е подписан Констативен акт обр. 15 

Лот 4: Път III-7305"Съединение-Люляково - Череша- Вресово” от км 7+304.23 до 

км 26+590 

Изработен е Технически проект. Има издадено разрешение за строеж и са започнали 

строителните работи. 

Нов мост над р.Ропотамо на път ІІІ- 992 "Веселие -Ясна поляна" при км 16+257  

Има сключен договор за инженеринг РД-37-29/22.12.2015 г. 

Изпълнител: Консорциум "ПХ-Ропотамо" 

Стойност 2 032 800.00 лв. с ДДС 

Срок на договора: 101 календарни дни  

Строителен надзор: „ТРАНСКОНСУЛТ БГ” ООД 

Стойност на договора: 38 880.00 с ДДС 

2.2.3 ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г. 

Път ІІI-208 Провадия - Дъскотна - Айтос от км 49+250 до км 82+650 - 

Към момента се изработва   проект за рехабилитация на участъка. 

2.2.4 „Аварийна програма”  

- Аварийно – възстановителни работи/ инженеринг/ на път ІІІ-9901 „Царево – 

Ахтопол” на стоманобетонов мост при км 8+724, стоманобетонов мост при км 

9+975 и сводов водосток при км 10+285. 

Изпълнител на инженеринг: „Пътища и мостове“ ЕООД 

 Стойност на договора: 1 612 348,19 лв. с ДДС 



 Срок на изпълнение на СМР: 150 календарни дни от подписването на 

Протокол 2а 

Строителен надзор: „Трансконсулт-БГ“ ООД  

Стойност на договора за надзор: 54 000 лв. с ДДС 

Проекта е утвърден  от АПИ. Има влязло в сила разрешение за строеж. 

- Ремонтно - възстановителни работи на път ІІ-99 „Бургас – Царево“ при км 3+453 

(надлез Ченгене скеле), при км 20+504 (п.в.Созопол), при км 43+249 

(п.в.Приморско) 

Предстои издаване на разрешение за строеж от МРРБ за надлез Ченгене скеле при км 

3+453. 

Извършване на проучвателно- проектански работи и строителство /инженеринг/ 

на обект: Възстановяване и укрепване на участък от път І-9 „Бургас – Малко 

Търново- ГКПП РТурция” при км 316+400. 

Изпълнител: „Инжстройинженеринг“ ЕООД.  

Стойност на договора: 1400 000 лв. с ДДС 

Строителен надзор: „Пътконсулт 2000“ ЕООД. 

Стойност на договора: 11 220 лв. с ДДС 

Срокът за изпълнение е 90 дни /проектиране – 30 дни, СМР – 60 дни/ 

Строителството на обекта е завършено.  

За обекта има подписан Констативен акт обр.15. 

 
Възстановяване и укрепване на участък от път  І-9 „Бургас – Малко Търново- 

ГКПП РТурция” при км 316+400  

- Укрепване на републикански път IIІ-208 „Провадия  – Айтос" участък от км 

51+550 до км 73+320 - Извършване на проучвателно- проектански работи и 

строителство /инженеринг/ . 



Изпълнител: „Хидрострой“ АД.  

Стойността на договора е 1 442 616 лв. с ДДС. 

Строителен надзор: „Трансконсулт БГ“. 

Стойност на договора: 43 200 лв. с ДДС. 

Към момента се изработва проекта. 

- Изграждане на нов мост на път ІІІ - 208 „Провадия – Айтос”   км 67+712.80 до км 

67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984 – I eтап. 

 Строителството на обекта е завършено.  

 Обектът е въведен в експлоатация с Протокол обр.16/19.03.2015 г. 

С оглед безопасността на движение, за завършването на обекта е необходимо 

изпълнението на ІІ-ри етап - извършване на реконструкция на подхода към 

съоръжението от страната на гр.Айтос. 

-Селскостопански надлез над път II 73 „Гр.ОПУ Шумен – Лозарево -/Карнобат –

Бургас/при км 89+205  
Към момента се изработва Технически проект за реконструкция на съоръжението.  

2.3. Поддържане на РПМ 

Републиканските пътища  се поддържат от двама изпълнители, както следва: 

-до 30.11.2014г. - от  ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС" и 

ЗЗД „ТРЗП Тракия 2012г.”  

-от 01.12.2014 г. до 30.11.2015 г.- от ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 

БУРГАС" и ДЗЗД „Магистрали 2014”  

-от 01.12.2015 г. до 31.12.2015 г - от "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 

БУРГАС 2014" и ДЗЗД „Магистрали 2014”  

През отчетния период от 01.01.2015 - 30.11.2015г. бяха извършени работи по ТРП и ЗП, 

съгласно Договор № РД-38-391/28.11.2011г. с ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО 

СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС" заобщо 11 575 862,36 лв. с ДДС, като за ТРП – 

8 865 828,70 лв. с ДДС и за ЗП – 2 710 033,66 лв. с ДДС. 

За периода от 01.12.2015 - 31.12.2015 г. бяха извършени работи по ТРП и ЗП, съгласно 

Договор № РД-38-22/18.11.2015г. с "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 

БУРГАС 2014" за общо 463 593,73лв. ДДС, като за ТРП –11 996,80 лв. с ДДС и за ЗП – 

451 596,94 лв. с ДДС. 

Съгласно Договор № 38-9/28.11.2014 г. за Поддържане базирано на показатели за 

изпълнение на АМ „Тракия” и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в 

обхвата на Автомагистралата, сключен с ДЗЗД „Магистрали 2014” през периода от 

01.01.2015 до 31.12.2015 г. бяха извършени работи на стойност - 778 694.55 лв. с ДДС. 

Съгласно Договор № РД -37-22/02.07.2014 г. за производство, доставка и монтаж на 

пътни знаци за вертикална сигнализация на републиканските пътища на територията на 

Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол 

(обособена позиция 4), стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1 т.1 от Закона за 

пътищата", сключен с „МИКОНИ” ООД за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. бяха 

извършени работи по ТРП на стойност - 64 100 лв. с ДДС. 

Съгласно Договор № РД -37-25/03.07.2014 г. за доставка и монтаж на ограничителни 

системи по републиканските пътища на територията на Югоизточен район, по области 

и класове: АМ, І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас, включващ области ОПУ Бургас, Сливен, Стара 

Загора и Ямбол (обособена позиция 4), стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1 т.1 

от Закона за пътищата", сключен с „Юпитер” ООД за периода от 01.01.2015 до 

31.12.2015 г. бяха извършени работи по ТРП на стойност - 123 832.92 лв. с ДДС. 

Съгласно Договор № РД 37-9/22.07.2015 г. за „Полагане на хоризонтална маркировка 

по републиканските пътища на територията на югоизточен район, включващ области 

ОПУ Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол(обособена позиция №4), стопанисвани от 



АПИ, сключен с  ПСТ „ГРУП” ЕАД бяха извършени  работи по ТРП  на стойност  - 

53 814,60 лв. с ДДС. 

Извършиха се съвместни проверки с представители на ОПУ-Бургас, ПБЗН, сектор ПП и 

фирмите за готовността на изпълнителите на задачите за зимно поддържане. 

Периодично представители на ОПУ –Бургас  извършват контрол относно изпълнението 

им по зимно поддържане. 

След  проливните дъждове на територията на област Бургас през октомври 2014г.  бяха 

нанесени сериозни  поражения на пътищата от РПМ и на съоръженията на територията 

на ОПУ –Бургас. 

През м.декември 2014г., АПИ ни съгласува допълнително задание за отстраняване на 

щетите от проливните дъждове на стойност 999 992,69 лв с ДДС. 

Основно щетите бяха по път I-9 „Обзор-Сл.бряг-Бургас-Звездец-М.Търново”, път II-53 

„Ямбол-Средец”, път II-99 „Бургас-Созопол-Царево”, път III-992 „II-99-Росен-Веселие-

Ясна поляна-Приморско”, път III-9009 „I-9-Ново паничарево-Ясна поляна”, III-9901 

„Царево-Ахтопол-Резово”. 

Възстановени бяха отводнителни съоръжения, водостоци и мостове, изчистеха се 

отводнителните окопи, профилирани и възстановени бяха банкетите и др.  

През м. март 2015 г. бяха сертифицирани работи  на обща стойност 779 214,29 лв. с 

ДДС. 

Във връзка с аварийния мост на р.Ропотамо на път III-992 „Веселие-Ясна поляна” при 

км 16+257 и прекъсване на движението беше изграден временен брод с пътна варианта. 

Стойността на сертифицирани работи е 99 862,09 лв. ДДС. 

Движението беше  възстановено на 06.03.2015г. 

 
Мост на р.Ропотамо на път III-992 „Веселие-Ясна поляна” при км 16+257 след 

наводненията през 2014 г. 



 
 

Мост на р.Ропотамо на път III-992 „Веселие-Ясна поляна” при км 16+257 - 

временен брод с пътна варианта 
След проливните дъждове на територията на област Бургас през месец февруари 2015 г. 

бяха нанесени сериозни поражения на пътищата от РПМ и на съоръженията на 

територията на ОПУ –Бургас. 

 АПИ ни одобри допълнително задание за отстраняване на щетите от проливните 

дъждове на стойност 2 646 604,01 лв с ДДС.  

 В него приоритет беше даден на ремонтно-възстановителни работи по 

републиканските пътища с интензивно туристическо движение.  

Възстановени са пътни настилки, водостоци и мостове, изчистени са отводнителните 

окопи, профилирани и възстановени са банкетите и др. 

През м.юли бяха  сертифицирани работи  на стойност  2 644 678,66 лв. с ДДС. 



 
 

 
Път III -992  „Веселие – Ясна поляна – Приморско” след дъжда 

 



 
 

 
Път III -992  „Веселие – Ясна поляна – Приморско” 
 През м. юни ни беше одобрено допълнително задание за превантивен ремонт на 

път І-9 „Сарафово - Бургас” от км 228+950 до км 230+900 на обща стойност 2 602 

320,52 лв. с ДДС. 

Превантивния ремонт започна на 09.06.2015г., след като бе въведена ВОБД. Извършени 

бяха следните видове работи:  

-ремонт на повредената настилка 

- полагане на изравнителни и усилващи пласт от неплътен асфалтобетон 

- демонтаж и монтаж на бетонови бордюри 



- профилиране и попълване на банкети 

- машинно полагане на износващ пласт от плътна асфалтова смес 

- пътна маркировка 

На 30.06.2015 г. движението беше пуснато в двете платна. 

 През м. октомври ни беше одобрено допълнително задание за довършителни 

работи  на път І-9 „Сарафово - Бургас” от км 228+950 до км 230+900 на обща стойност 

282 021,72 лв. с ДДС.   

Извършени бяха дейности по монтажа и демонтажа на вертикалната сигнализация и на 

ОСП. Същите дейности  бяха необходими за  изпълнението на временната организация 

на движението по време на превантивния ремонт.  

 
Път І-9 „ Сарафово - Бургас” от км 228+950 до км 230+900 

 

 
Път І-9 „ Сарафово -  Бургас” от км 228+950 до км 230+900 

Стойността на сертифицираните работи е на обща стойност 2 884 278,75 лв. с ДДС. 



 През м. юни ни беше одобрено допълнително задание за превантивен ремонт на 

път ІІІ-208  Гр. ОПУ - Варна - Дъскотна - Айтос от км  92+416 до 94+231 на обща 

стойност 600 001,88  лв. с ДДС. 

Извършени бяха следните видове работи:  

- изкърпване на настилката 

- полагане на усилващи пластове  от неплътен  асфалтобетон 

- машинно полагане на износващ пласт от плътна асфалтова смес 

- профилиране и попълване на банкети 

- пътна маркировка 

 Стойността на сертифицираните работи е 600 000,59 лв. с ДДС. 

 

 
Път ІІІ-208 Гр. ОПУ - Варна - Дъскотна - Айтос от км 92+416 до  94+231 

 През м. юни ни беше одобрено допълнително задание за  полагане на 

хоризонтална маркировка по републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ – 

Бургас. Освежена беше маркировката на път I-9 „Варна – Бургас” от км 165+900 до км 

205+200 и на път II – 99 „Бургас – Царево” от км 0+000 до км 20+500. 

 Стойността на сертифицираните работи е 62 247,96 лв. с ДДС. 

 С оглед подобряване експлоатационното състояние на път І-9 „Бургас-

М.Търново -Гр.Турция” от км 317+500 до км 318+566, АПИ ни одобри извънредно 

задание на стойност 4 545,84 лв. с ДДС. 

 Почистиха се земните окопи  обхвата на пътя от храсти и млада гора. 

Стойността на сертифицираните работи е 3 896,88 лв. с ДДС. 

Във връзка с подготовката на РПМ на територията на ОПУ – Бургас за есенно – зимния 

сезон 2015-2016 през м. октомври ни беше одобрено допълнително задание  на 

стойност 98 958,94 лв.с ДДС.  

Възстановени бяха отводнителни съоръжения, водостоци и мостове, изчистиха се 

отводнителните окопи, профилирани и възстановени бяха банкетите и др.  

Стойността на сертифицираните работи е 98 946,71 лв. с ДДС. 

Мостове 



Общо съоръженията с отвор над 5 м по републиканските пътища на територията на 

ОПУ Бургас са 204бр. Около 20 бр. от тях са в много лошо състояние.  

 За моста над р.Караагач при км 48+964 на път ІІ-99 „Созопол - Приморско – 

Царево” ни беше одобрено допълнително задание на обща стойност 149 501,06 лв. с 

ДДС. 

Ремонтно - възстановителните работи са изпълнени, съгласно изготвен технически 

проект за укрепване на насипите от страна Царево и от страна Китен.  

 Стойността на сертифицираните работи е 137 050,37 лв. с ДДС. 

 
Моста над р.Караагач при км 48+964 на път ІІ-99 „Созопол - Приморско – Царево” 

– след дъждовете 

 



Моста над р.Караагач при км 48+964 на път ІІ-99 „Созопол - Приморско – Царево” 

– след ремонта 

За обект: Аварийно – възстановителни работи/ инженеринг/ на път ІІІ-9901 „Царево – 

Ахтопол” на стоманобетонов мост при км 8+724 , стоманобетонов мост при км 9+975 и 

сводов водосток при км 10+285 е подписан договора с „Пътища и мостове“ ЕООД 

Варна. 

Проектът е съгласуван от АПИ. Има влязло в сила разрешение за строеж. 

За обект: Ремонтно - възстановителни работи на път ІІ-99 „Бургас – Царево“ при км 

3+453 (надлез Ченгене скеле), при км 20+504 (п.в.Созопол), при км 43+249 

(п.в.Приморско) -Предстои издаване на разрешение за строеж. 

За обект: Селскостопански надлез над път II 73 „Гр.ОПУ Шумен – Лозарево -/Карнобат 

–Бургас/при км 89+205 - Към момента се изработва Технически проект за 

реконструкция на съоръжението.  

За обект: Мост над р.Ропотамо на път ІІІ- 992 "Веселие -Ясна поляна" при км 16+257 - 

Има сключен договор за инженеринг  

 2.4. Поддържане на РПМ със собствени сили и средства 

Предвид недостатъчните средства за ТРП с наши работници по поддържане на 

републиканските пътища (на длъжност изпълнители) сме извършвали работи по ТРП 

както следва: 
Отстраняване на плакати и съобщения, без издадени разрешения, и всички 

свързани с това присъщи разходи. 

бр. 140 

Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50  /без натоварване и превоз/ м 765.00 

Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз м3 7.00 

Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно м 1930 

Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на 

корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя 

м 119 

Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и превоз/ м2 3100 

Измиване на пътни знаци и табели м2 50 

Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с постоянни размери 

(стандартни) с нови 

бр. 521 

Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с променливи размери 

(нестандартни) с нови 

бр. 43.00 

Монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни)  бр. 313 

Оформяне короните на дърветата (над 20 год)  бр. 20.00 

Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения 

материал. 

м2 58332 

Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения  материал бр. 118 

Косене на тревни площи  (ръчно) със събиране и извозване на събрания 

материал. 

дка. 102.0 

Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци от РПМ км 4846 

Пътен работник час 5738 

Точкуване м 5848 

 Общата стойност на извършената работа със собствени сили по ТРП приравнена 

към цените от договора за ТРП възлиза на 453 833,22 лв с ДДС. 

3. Състояние на РПМ към 31.12.2015 г. 

№  Състояние на 

настилката 

 Клас на пътищата Пътни 

връзки  
Общо 

АМ І клас ІІ клас ІІІклас 

1. Добро км 51,368 123,627 117,076 156,772 15.660    464,503 

2. Средно км  84,306 55,570 169,215 0.0 309,091 

3. Лошо км  44,400 76,045 282,574 0.0 403,019 

 Всичко:  51,368 252,333 248,691 608.561 15.660 1 176,613 



На 02.04.2015 г. път II-99 в участъка „Созопол – Каваци – Дюни” с дължина 12,420 км е 

предаден на Община Созопол. 

Пътища I кл. се увеличават с 2,913 км. През 2015 г. е построен обход на гр. Малко 

Търново и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване от 30.09.2015 г. на 

ДНСК. 

4. Административни услуги по специално ползване на РПМ. 

В обхвата на републиканските пътища на ОПУ Бургас са монтирани 33 бр. РС. 

През отчетния период са разгледани  281 различни молби, свързани с изграждането на 

рекламни съоръжения (РС), крайпътни обслужващи обекти (КОО) и комуникации. 

Техническия съвет (TC) при ОПУ е разгледал 72 проекта предложени от различни 

инвеститори. От тях 15 бр. са съгласувани в ОПУ Бургас и 57 бр.от приетите са 

изпратени в ЦУ на АПИ за окончателно съгласуване. Съгласувани са и 35бр. проекти за 

изграждане на проводи.  

Издадени са 63 бр. разрешения за РС и 26 бр. разрешения за изграждане и експлоатация 

на подземни комуникации и 17 бр. за експлоатация на подземни комуникации. 

Издадени са 68 бр. заповеди за отнемане на РЕ и 63 бр. заповеди за отмяна на 

заповедите за отнемане на РЕ на РС. Издадени са 24 бр. заповеди за прекратяване  на 

РЕ. 

Извършени са огледи на 29 бр. за изграждане на РС, 47бр.КОО и 36бр. за изграждане на 

подземни комуникации .  

Издадени са 20бр. становища за изграждане на подземни комуникации .  

Съгласувани са 29 бр. ВОБД и са издадени 29бр. заповеди за ВОБД и 29бр. разрешения 

за временно ползване. 

За отчетния период  са постъпили приходи от такси, както следва: 

- за извънгабаритни товари –  62 852,92лв. 

- от РС по чл. 22 ал.4  от Тарифа АПИ –309 999,66лв. 

- от КОО по чл. 22 ал.1 от Тарифа АПИ – 42 381 лв. 

- от продадени винетни стикери –386 787 лв. 

5. Възлагане на обществени поръчки 

Процедури за възлагане на обществени поръчки за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г., 

както следва: 

1. Процедура по реда на чл.14, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: 

- „Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, 

надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ . 

-  „Осъществяване на жива охрана и охрана чрез сот на обекти, стопанисвани в АПИ – 

ОПУ Бургас" 

2. Процедура по реда на чл.14, ал. 1, т.2 от ЗОП с предмет: 

- ”Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на 

строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на 

обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ 

3. Процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП  

„Ремонт на МТБ на ОПУ – Бургас за 2015г.: извършване на ремонтни дейности в 

административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, гр.Бургас, 

ул.”Цариградска”№30” 

4. Процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП 

Предмет на поръчката: „Абонаментно обслужване на компютърна техника на Областно 

пътно управление-Бургас” 

5. Процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 

„Изработване на технически проект за нова връхна конструкция за обект 

"Селскостопански надлез над път ІІ-73 "Граница ОПУ-Шумен-Лозарево-(Карнобат-



Бургас) при км 89+205" и упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ и 

действащите подзаконови нормативни актове на всички части на техническия проект” 

6. Процедура по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

- „Изработване на комплексен доклад за оценка за оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите съгласно 

чл.142, ал.6, т.2 и чл.143, ал.1, т.1 от ЗУТ, включително технически контрол по част 

„Конструктивна” на инвестиционния проект за обект: "Път ІІ-99 "Бургас-Царево" 

надлез при км 3+453 /Ченгене скеле/, надлез при км 20+504 /п.в.Созопол/ и надлез при 

км 43+249 /п.в.Приморско/” 

- „Почистване на офиси в административната сграда на ОПУ-Бургас с включени 

хигиенни материали” 

- „Извършване на сервизно абонаментно извънгаранционно техническо 

обслужване и сервиз на компютърна техника, Компютри, Принтери, UPS, монитори. 

комуникационно оборудване” 

- „Извършване на инженерингово абонаментно обслужване отнасящо се до 

поддръжка на ПП „Ажур” 

6. Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета 

 За  2015 год. събраните приходи са в размер на 198 927 лв. с 293 699 лв. по-

малко спрямо отчета за същия период на 2014 г., от които: 

- приходи от услуги                                                                  26 524 лв. 

- приходи от наеми                                                                   76 609 лв. 

- приходи от лихви                                                                           2 лв. 

- приходи от такси                                                                   94 270 лв. 

- приходи от застраховки                                                          4 705 лв. 

За този период се отчита абсолютна събираемост на приходите.  

Просрочени вземания за периода няма. 

Общо направените разходите за дейността  по бюджета в абсолютна сума са  1 022 084 

лв., с  117 194 лв. по-малко спрямо отчета за 2014год. 

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” –  962 099 лв. 

- за дейност 7701 „Дейности по почивно дело и социален отдих” – 59 985 лв. 

- за дейност 5 532 “Програма Временна заетост” – 327 лв. преходен остатък от 2014 г. 

Спрямо отчета за 2014 г. разходите по дейности са както следва: 

- за дейност 8 832 “Служби и дейности РИП” – с 51 984 лв.по-малко  

- за дейност 7 701 “Почивно  дело” – с 64 883 лв. по-малко 

Абсолютната сума на изплатения фонд работна заплата е 524 416 лв. с  5 077 лв. по-

малко  спрямо същия период на миналата година 

Средната работна заплата за 2015г. e  694лв.  

Средната месечна работна заплата на служителите по трудово правоотношение е 619 

лв., при 626 лв. през 2014 г., а на служителите по служебно правоотношение е 934 лв., 

при 958 лв. през 2014 г. 

Изплатените разходи по пар.02-00 „Други възнаграждения на персонала” са   91 737 лв. 

– с 16 601 лв. по-малко спрямо отчета за същия период на 2014 г. Това се дължи на по-

малко изплатени суми за граждански договори и обезщетения. 

Параграф 10-00 ”Издръжка” – 237 374 лв. Размерът е с 81 580 лв. по-малко от 

разходените средства за 2014 г. 

 По параграф 10-30 “Разходи за текущ ремонт” изразходените средства за ремонт 

МТБ са 23 791 лв., с които се извърши частичен ремонт в Административната сграда на 

ОПУ Бургас.Чрез бартерна сделка беше подменена дограмата  на ІV етаж  на 



Административната сграда стопанисвана от “Бургаспътстрой” АД в размер на 12 474 

лв. за сметка на дължимия наем. 

По сметката за “Вътрешни разчети” задълженията са както следва: 

- материали / измервателни колела/                                          835,20 лв. 

- дълготрайни активи /автомобили и компютри/               24 234,50 лв. 

- заредено гориво                                                                 105 838,67 лв. 

- канцеларски материали                                                         6 785,44 лв. 

- НДА –Програмен продукт “Омекс”                                        340,78 лв. 

- стопански инвентар /мултифункционални у-ва/                1 529,16 лв. 

- автомобилни гуми                                                                  6 336,96 лв. 

- извършени авторемонти  на МПС                                       12 792,14 лв 

 През настоящата година са добити и заприходени материали от ремонт на пътни 

настилки и съоръжения в рамките на 35 227лв., от които: стоманена предпазна ограда 

за 15 804лв. и други материали на стойност  19 423лв. 

 Със заповед на Председателя на Агенция “Пътна инфраструктура” София на 

общините са предоставени: фрезован материал – 1033 тона на стойност 11 196 лв., 

стоманено-предпазна ограда 168 метра на стойност 504лв. През м. април 2015 г. 

приключи и процедурата по предоставянето на пътно-паважна смес на общините на 

стойност 41 181 лв. 

 През настоящата 2016 г. предстои и процедурата по продажбата на металните 

отпадъци, чиито количество е около 244 847 тона. Количествата са инвентаризирани в 

края на 2015 г. и предложени за ликвидирани в Агенция “Пътна инфраструктура” 

София с наш доклад с Изх.№ 26/ 11.01.2016 г. 

 7. Правно обслужване 

1. Образувани съдебни производства по реда на АПК, по повод обжалвани заповеди на 

адм.органи от АПИ-ОПУ-Бургас  

- адм.д.№2387/2014 г. по описа на Административен съд-Бургас-заинтересована страна, 

адм.д.№ 2317/2014г. по описа на Административен съд-Бургас-ответник, адм.д.№ 

1478/2014г. по описа на Административен съд-Бургас-ответник, адм.д.№ 1467/2014г. по 

описа на Административен съд-Бургас-ответник.  

2. Образувани съдебни производства по реда на ГПК, по които АПИ-ОПУ-Бургас е 

ответник и цената на иска за събиране на парични вземания гр.д.№ 5599/2014г. по 

описа на СГС, гр.д.№ 5592/2014г. по описа на СГС, грд.№1331/2015г. по описа на БРС, 

гр.д.№ 2442/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 2443/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 

6686/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 65116/2015г. по описа на СРС,  гр.д.№ 1684/2015г. 

по описа на БРС, гр.д.№ 386/2015г. по описа на ПРС, гр.д.№ 6310/2015г. по описа на 

БРС, гр.д.№ 558/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 2412/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 

35967/2015г. по описа на СРС, гр.д.№ 49047/2015г. по описа на СРС, гр.д.№ 

31785/2015г. по описа на СРС, гр.д.№ 39225/2015г. по описа на СРС, гр.д.№ 

45049/2015г. по описа на СРС, гр.д.№ 11880/2013г. по описа на СРС, гр.д.№ 3812/2015г. 

по описа на БРС, гр.д.№ 3815/2015г. по описа на БРС, т.д.№ 536/2015г. по описа на 

БОС, гр.д.№ 2411/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 59737/2013г. по описа на СРС, гр.д.№ 

1331/2015г. по описа на БРС, гр.д.№ 4471/2014г. по описа на БРС, гр.д.№ 6526/2014г. 

по описа на БРС. 

3. Образувани съдебни производства по реда на ЗАНН, по които АПИ е ответник нахд. 

№ 3954/2015 г. по описа на БРС, нахд. № 3650/2015 г. по описа на БРС, нахд. № 

4401/2015 г. по описа на БРС, нахд. № 3956/2015г. по описа на БРС, нахд. № 5014/2015 

г. по описа на БРС и нахд. №4734/2015 г. по описа на БРС, нахд.№ 3955/2015 г. по 

описа на БРС, нахд. № 3649/2015 г. по описа на БРС, нахд. № 217/2015 г. по описа на 

РС-Малко Търново, нахд. № 5238/2014 г. по описа на БРС, нахд. № 2597/2015 г. по 



описа на БРС, нахд. № 5238/2015 г. по описа на БРС, нахд. № 3785/2014 г. по описа на 

БРС.  

8. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

1. През изтеклата година не бяха допуснати трудови злополуки и нарушаване на 

трудовата дисциплина. 

2. През 2015г. бяха проведени всички необходими инструктажи по безопасност и 

здраве  на работещите, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  

и заповедта на директора на ОПУ-Бургас за провеждане на видовете инструктажи. 

3.  Беше осигурено обслужване на работещите от Служба по трудова медицина. 

Съвместно със СТМ през м. декември се проведе ежегодно обучение на лицата 

управляващи трудовите процеси, на длъжностното лице по БЗР, членовете на КУТ и 

лицата определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и 

здраве. За което бяха издадени съответните удостоверения. 

4.  През м. декември бяха извършени измервания на контура „фаза-защитен 

проводник“ и съпротивлението на защитна заземителна уредба, съгласно изискванията 

на Наредба №16-116/2008 г., за което беше издаден сертификат. 

5. През м. април беше подадено уведомление за неподаване на декларация на 

основание чл. 15 ал.3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

6. КУТ провеждаше редовни събрания, на които се обсъждаха въпроси относно: 

провеждане на профилактични прегледи, запознаване с анализа за временната 

нетрудоспособност на основа болничните листове, мерки за пожарна и аварийна 

безопасност, изготвяне на инвестиционна програма за подобряване на условията на 

труд и др. 

7. През м. октомври на служителите, имащи право бяха осигурени лични предпазни 

средства –очила. 

8.  Изготвен е анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност, за периода 

от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г. от Службата по трудова медицина; 

9. При постъпване на нови служители на работа, съвместно със СТМ за всеки беше 

изготвяно Становище за годност. 

10. Баха доокомплектовани аптечките с необходимите медикаменти и превързочни 

материали. 

11. Изготвени бяха: Инвестиционна програма от мероприятия за подобряване на 

условията на труд през 2015 г.; таблица УТ-1 за условията на труд; Анализ за 

състоянието на производствения травматизъм, условията на труд и дейностите по 

безопасност и здраве при работа през 2014г. и Сравнителна таблица за 2014 г. в 

сравнение с 2013 г. Същите бяха изпратени до ЦА на АПИ. 

12.  Извършен беше годишен технически преглед на газорегулаторна станция за 

природна газ и отоплителен водотръбен котел.  

13. Извършен беше редовен метрологичен контрол на всички апарати и съоръжения 

подлежащи на такъв. 

14. Извършена беше проверка на отоплителните уреди и съоръжения преди започване 

на зимния сезон, за което са изготвени протоколи. Отдадени са всички необходими 

заповеди и са определени длъжностни лица  отговорни за недопускане на пожари през 

отоплителния сезон. 

15.  Извършено беше техническо обслужване и хидравлично изпитание  на 

наличните пожарогасители. 

16. Ежемесечно се извършва контрол на наличието и изправността на 

пожарогасителите. 



17. Извършена бе профилактика на отоплителния котел. 

18. Част от личния състав е осигурен с ЛПС. За останалите нужди сме изпратили 

сведение с необходимите бройки и размери до ЦА на АПИ. 

ІІІ. ПРЕДВИДЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2016 г. 

1.Необходимост  т проектиране на участъци за рехабилитация 

- път І-9 „Обзор – Сл. бряг от км 165+900 до км 199+600 

-  път ІІ-99 „Царево – М.Търново” от км 58+000 до км 114+066 

-  път ІІІ-208 „Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 51+130 до км 82+700 

-  път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково от км 34+100 до км 65+700 

-  път ІІІ-2085 „/ІІІ-208/- Руен – Преображенци – Просеник – Горица - /ІІІ-906/” от км 

0+000 до км 29+623 

-  път ІІІ-5392 „Камено-Братово” от км 0+000 до км 9+900 

-  път  ІІІ-7909 „квГорно Езерово – Братово” от км 12+400  до км 25+600 

-  път ІІІ-9009  „/І-9/ - Ново Паничарево – Ясна поляна” от км 3+000 до км 11+900  

-  път ІІІ-539 „ІІ-53-Трояново-І-6” от км 25+900 до км 46+600 

2. Ново строителство и ремонт 

2.1. Път I-9 „Сл. Бряг – Бургас , участъци : 

- 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 

2.2. Рехабилитация и реконструкция  на път ІІІ-6008 " “/І-6/ - НХК – Камено”  от км 

7+700 до км 16+000 

2.3. Допълнително проектиране във връзка с обслужване на урбанизираните територии, 

прилежащи на път І-9 "Сл.бряг - Бургас"/ край обход Поморие – кв. Сарафово/ 

Рехабилитация на: 

- Път І-9 „Обзор – Сл.бряг” от км 165+900 до км 199+600 

- Път ІІ -53„Гр.ОПУ Ямбол – Средец от км 184+800 до км 214+779 

- Път ІІ- 99 „Царево – М.Търново” от км 58+000 до км 114+066  

- Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 51+130 до км 82+700 

- Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково” от км 34+100 до км 65+700 

- Път ІІІ -2085 „ /ІІІ-208/- Руен – Преображенци – Просеник –Горица –/ІІІ-906/” от км 

0+000 до км 29+623 

- Път ІІІ -5392 „Камено- Братово” от км 0+000 до км 9+900 

- път III-7305 „/II-73/ – Камчия – Съединение” от км 7+300 до км 26+600. 

- Път  III-7909 „ кв.Горно Езерово– Братово” от км 12+400 до км 25+600 

- Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново Паничарево- Ясна поляна” от км 3+000 до км 11+900 

- Път ІІІ -539 „Трояново- Айтос” от км 25+900 до км 46+600 

- Нов мост над р. Ропотамо на път ІІІ – 992 „Веселие- Ясна поляна” при км 16+257 

3.„Аварийна програма”  

- Ремонтно - възстановителни работи на път ІІ-99 „Бургас – Царево“ при км 3+453 

(надлез Ченгене скеле), при км 20+504 (п.в.Созопол), при км 43+249 (п.в.Приморско) 

- Аварийно – възстановителни работи/ инженеринг/ на път ІІІ-9901 „Царево – Ахтопол” 

на стоманобетонов мост при км 8+724 , стоманобетонов мост при км 9+975 и сводов 

водосток при км 10+285.   

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

І. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ    

1. В областта „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и 

корабопритежатели”: 

1.1. Вписвания в регистъра на корабите 

 а) вписани кораби в регистъра: 

 През отчетната година са регистрирани 218 морски и речни плавателни съда (за 

2014 г. – също 224 бр.). От тях 215 са малки плавателни съдове до 40 БТ и 20 м. и само 

3 големи кораби над 40 БТ и с дължина по-голяма от 20 м. Вписани са промени в 

регистрацията на 299 плавателни съда (за 2014 г. – 284).  

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

употреба и малка част са собствена постройка. Вписването на нови данни в регистъра е 

свързано предимно с ипотекиране на корабите, промяна на собственост и промяна в 

техническите данни.  Разпределението на регистрираните кораби през 2014г. и 2015г. е 

показано на фиг. 1: 

 

 
фиг. 1 

 

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

са издадени 2 свидетелства за регистрация на големи кораби (за 2014г.-0) и 506 

свидетелства за регистрация на малки кораби (за 2014г-537бр).  

Разпределението на издадените свидетелства за регистрация по години е показано на 

фиг. 2.  

 
фиг. 2 

 



На основание извършените промени в Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и 

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

териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на 

български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение, както и извършването на водно-атракционни услуги с тях (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 Република България. 

През 2015 г. бяха вписани: 

- в регистъра на пристанище Бургас – 66 джетa (за 2014 г. – 98) и беше съгласувана 

експлоатацията на  общо 92 водни бази (за 2014 г. – 92); 

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

е както следва:  

- В район Несебър (в това число Равда, к.к.Слънчев бряг, Свети Влас, 

Робинзон и Елените) – 37 водни бази; 

- В район Поморие – 5 водни бази; 

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

бази; 

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

Червенка, к-г Каваци, к-г Смокини и к-г Дюни) – 18 водни бази; 

- В район Приморско (в това число Аркутино, Перла, Китен) – 13 водни бази; 

- В район Царево ( в това число к-г Арапя, к-г Нестинарка, Лозенец и к-г 

Оазис) – 9 водни бази; 

- В район Ахтопол (в това число Силистар, Бутамята и устието на река Велека) 

– 4 водни бази; 

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

 

 
фиг. 3 

 

 б) заличени кораби от регистъра на корабите: 

 През 2015 г. в ДМА-Бургас от регистъра на корабите в Република България са 

заличени общо 59 морски кораби. Този брой през 2014 г. е бил 67. Причините за 

отписване на корабите от регистъра са основно:  

- лошото им техническо състояние, поради многогодишна експлоатация и 

нерентабилни ремонти, което възпрепятства поддържането им в съответствие с 

изискванията на международните документи;  

- смяна на флага при покупко-продажби; 



- предадени за скрап  

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

 

 
фиг. 4 

 

 1.2. Прегледи и измерване на кораби 

 а) измерване на кораби 

 Измерването на корабите за определяне на техните физически характеристики и 

бруто и нето тонажът е основа за издаване на мерително свидетелство. Данните от това 

измерване определят и приложимите технически и организационни изисквания към 

конкретния кораб и се отразяват във всички негови документи, влияят върху 

определяне на данъци и такси, които заплаща корабопритежателят. През 2015 г. 

служителите на ДМА-Бургас не са извършили такива измервания. 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. 

 През отчетната година бяха издадени 5 мерителни свидетелства и беше 

определен тонажа на 5 морски кораба (за 2014г.-2 броя).  

В съответствие с Европейски регламент 1224/2009 и Наредба №5 от 08.10.2013 за 

измерване валовата мощност на риболовните кораби, бяха извършени прегледи и 

замери на 12 кораба с валова мощност над 120 кВ. Бяха издадени съответните 

сертификати на всичките 12 кораба от района на ДМА Бургас. 

 В съответствие с Европейския регламент за тонажа на риболовните кораби 

продължи преизчисляването на бруто/нето тонажа на ново включените в регистъра 

риболовни кораби. Изготвени са и са изпратени в Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) справки за ново включените в риболовния регистър кораби. 

Попълнен е електронния регистър с ново включените през 2015 г. риболовни кораби и 

отделно са изготвени досиета на хартиен носител, от които е възможно да се прави 

пълен документален запис. 

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

корабни документи: 

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

определени технически норми, регламентирани в различни международни и 

национални документи. Това се удостоверява със съответни свидетелства. През 

изминалата 2015 г. служителите на ДМА-Бургас, са извършили прегледи на 2 189 

морски плавателни съдове. През 2014 г. тази цифра е била съответно 2 115 броя. 



Извършените прегледи на морски плавателни съдове по видове за 2015 г.е дадено на 

фиг. 5., а извършените прегледи по видове за 2014г. е дадено на фиг. 6. 

 
фиг. 5, фиг. 6 

По отношение на техническата годност на проверяваните кораби няма рапорт от 

извършен преглед, в който да не са вписани забележки. Извършва се анализ на най-

често срещаните забележки, които се констатират от нашите инспектори, както и на 

такива, направени на български кораби в чужди пристанища съвместно с техническите 

представители на корабособствениците (най-вече със суперинтендантите на фирмите), 

както и с представители на класификационната организация с цел недопускане 

повтаряне на същите недостатъци в бъдеще. Най-големи слабости са констатирани, по 

отношение на поддържане на противопожарното и спасителното имущество, както и по 

отношение поддържане на необходимата чистота в машинното отделение и санитарно-

битовите условия на корабите. Останалите установени несъответствия са по отношение 

на радио-оборудването и изискванията на конвенция MARPOL. Като основни причини 

за констатираните несъответствия са действията/бездействията на личния състав, 

недостатъчните средства, влагани от корабособственици/оператори за ремонт и 

снабдяване на корабите. Корабните документи са заверени/издадени след отстраняване 

на констатираните забележки.  

През 2015 г. служители на ДМА-Бургас са заверили и издали следните документи: 

- Издадени конвенционални документи на големи морски кораби – 114 (2014 – 

153 ); 

- Заверени конвенционални документи на големи морски кораби – 65 (2014 – 86 ); 

- Издадени Свидетелства за годност за стопанска дейност – 1 131 (2014 – 1 113); 

- Издадени Свидетелства за годност за сезонен превоз на хора – 107 (2014 – 112); 

- Издадени контролни талони – 869 (2014 – 834); 

- Издадени документи на малки морски кораби – 1 358 (2014 – 1 304); 



- Заверени документи на малки морски кораби – 810 (2014 – 810); 

- Издадени корабни удостоверения на общността – 0 (2014 – 0); 

  През изминалата година няма случай на отказ от страна на инспекторите, да 

заверят/издадат корабни документи, поради несъответствие между техническото 

състояние на кораба и нормативните изисквания. 

в) прегледи на системата за управление на безопасността и опазване морската среда от 

замърсяване на кораби: 

 През 2015 г. са направени общо 9  прегледа по ISM Code на кораби и компании 

от служителите на администрацията (2014 г. – 12), което включва 6 компании и 3 

кораба.  

 г) извършени прегледи, съгласно ISPS Code: 

 През 2015 г. са прегледани 7 кораба (2014 г. – 10). Издадени са и са заверени 

съответните документи. Одобрени са 4 корабни плана по сигурността. 

Забележка: Подточки д) е) ж) – от ИАМА(Петър Иванов) 

 з) превантивен и текущ контрол, през летен сезон 2015 г., върху движението на 

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

услуги в отговорния район на: 

Дирекция „Морска администрация  – Бургас” 

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

- През летен сезон 2015г има извършени общо 8(осем) проверки по море (за 

2014г.-съответно са били 15), както следва: 

- За м. юни - 2(две) проверки – с катери „Спасител 4” и с „Надежда”; 

- За м. юли - 2(две) проверки – с катер „Бургас” ; 

- За м. август - 2(две) проверки – с катер „Спасител 6”  и 1(една) със „Спасител 4”; 

- За м. септември – 1(една)проверка – с катер „Бургас”. 

- Проверки по суша – самостоятелни или съвместни с МРРБ и областна управа, 

на зоните за предоставяне на водно-атракционни услуги:  

- Направени са общо 156 проверки на всичките 92 зони за предоставяне на 

водноатракционни услуги през летен сезон 2015. За сведение през 2014г.проверките на 

водни бази са били 162 броя. В началото на летен сезон 2015г (за периода от 22 юни до 

10 юли) са направени  общо 64 първоначални проверки при разкриване на базите. В 

разгара на сезона (периода от 14 до 28 август) са проверени всички 92 зони.  Няма 

извършени самостоятелни проверки. Установява се тенденция за свеждане до минимум 

на нарушенията.  

-  При проверките няма съставени акта за установяване на административни 

нарушения. 

- Съставени актове и фишове в резултат на проверките 

 Общия брой на съставените фишове  за летния сезон са 14 бр. (за 2014г.- 28бр.), 

в това число по райони както следва:  

 В Бургас – 3 бр.; Приморско – 6 бр.; Царево – 4 бр.; Ахтопол -1 бр. Най-често 

срещаните нарушения са следните: 

- валидно издадените документи не са на борда на лодката; 

- не е маркирано спасителното оборудване; 

- нечетлива маркировка. 

Не са съставени актове за установяване на административно нарушение свързани с 

проверките. За 2014г. актовете са били 4. 

Търсеният превантивен ефект и регулярният текущият контрол оказаха своето 

влияние, както върху собствениците и водачите на лодки, яхти и джетове, така и върху 

концесионерите и наемателите на плажове и водни зони. Съдействието между 



различните органи и ведомства, осъществяващи контрол беше на необходимото 

ниво.  

- Други проверки от инспекторите на ДМА Бургас 

Извършени са проверки на състоянието на всички 19 пристана за сезонен превоз на 

хора в началото на летния сезон; 

1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанища 

 а) контрол на българските кораби в наши пристанища (FSC) 

 С цел подобряване поддържането на техническо състояние на българските 

кораби след освидетелстване, на основание Разпореждане № 82 на изпълнителния 

директор на ИАМА, се извършват проверки на български кораби, намиращи се в наши 

пристанища. Този контрол се извършва от служители на отдели ПОРКК от агенцията. 

При констатиране на несъответствия на действителното спрямо изискваното състояние 

на кораба, екипажите се задължават да отстранят, преди отплаване констатираните 

нередности, които могат да доведат до задържането им в чужди пристанища при 

проверка по реда на държавния пристанищен контрол или са заплаха за безопасността 

на екипажа, кораба и околната среда. 

 През годината е извършена 1 проверка на кораб, плаващ под българско знаме от 

Администрацията на знамето.    

 б) инспекции на български кораби в чужди пристанища по линия на държавния 

пристанищен контрол (PSC)  

Забележка: Данните са обобщени от нач.сектор „ПЕК” –Александър Илиев общо 

за ДМА-Бургас и ДМА-Варна 

- общият брой инспекции на български кораби по PMoU (Парижки меморандум) 

през 2015 г. са 16, задържани 2 (PHOENIX, BRIZ)  (за 2014 г. – 12-проверени, 0 

задържани корабa); 

- общият брой инспекции на български кораби по BsMoU (Черноморски 

меморандум) през 2015 г. са 24, задържани 3 ( DRUJBA, GEROITE NA ODESSA, 

PHOENIX) (за 2014 г. – 25-проверени, 0 задържани корабa),; 

- -общият брой инспекции на български кораби по MedMoU (Средиземноморски 

меморандум) през 2015 г. са 6, задържани 0 (за 2014 г. няма проверени български 

кораби, плаващи под българско знаме). 

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

2006) 

През 2015 г. продължи извършването на допълнителни проверки, на основание 

постъпили жалби и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или несъответствие, 

по отношение на условията на живот и труд на моряците, посочени в Декларацията за 

съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.  

През изминалата година в ИАМА бяха получени 9 сигнала за неспазване изискванията 

на MLC, 2006 изразяващи се основно в забавяне на договорените заплати и други 

финансови активи. Голяма част от сигналите са постъпили в администрацията чрез 

Моряшкия синдикат. 

Някои от случаите са решени след намесата на инспектори от ДПК, съгласно 

изискванията на процедура PSCC47-2014-14 на Paris MoU. В други случаи проблемите 

са разрешени в хода на проведени разговори с корабособственици, оператори и флагови 

администрации. 

Големият процент на разрешени случаи без извършване на проверки по ДПК е 

доказателство за компетентността на инспекторите, доброто познаване на процедурите,  

конвенцията MLC, 2006, авторитета на администрацията. 

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

следните дейности: 



2.1. Поддържане на регистър на морските лица.  

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

регистър на морските лица за поддържане на актуална и точна информация. Успоредно 

с това продължава поддържането на регистър на морските лица и на хартиен носител, 

както това се изисква от Наредба № 6 за компетентност на морските лица. Особено 

внимание се обръща на актуализиране данните за здравословната годност на морските 

лица, което според международните нормативни документи е задължение на 

администрацията. Успешно стартира и новата програма за издаване на свидетелства за 

специална и допълнителна подготовка, а сега сме в период на тестване на издаване на 

свидетелства за правоспособност и моряшки книжки. Това изключително много ще 

улесни работата, като ще съкрати сроковете на физическото издаване на документите и 

ще даде възможност за изпълнение на експресни поръчки в Дирекцията. 

През 2015 г. бяха направени 1 952 записи за командироване и откомандироване на 

морските лица (2014 – 2 270), с вписване на данните на кораба, заеманата длъжност и 

продължителност на плавателния стаж. Наблюдава се трайна тенденция за намаление 

на броя на записите спрямо предходните години. Това най-вероятно се обуславя от 

увеличения брой издадени моряшки книжки и изискването на Наредба № 6 за 

компетентност на морските лица в Република България, морските лица да вписват 

плавателния си стаж в моряшките книжки, и че отпадна задължението да се 

регистрират преди тръгване на рейс.  

2.2. Издаване на документи на морските лица - моряшки паспорти, моряшки 

(служебни) книжки, свидетелства за правоспособност и потвържденията им, 

свидетелства за специална и допълнителна подготовка, удостоверения за плавателен 

стаж и др.  

 Съгласно Международната конвенция STCW 1978, както е изменена, всички 

български правоспособни лица, участващи в международно плаване по море трябва да 

бъдат снабдени със свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална 

компетентност, свидетелства за допълнителна и специална подготовка и потвърждения 

на свидетелствата (ендорсмънти), съдържащи реквизити, съгласно формата предвидена 

в Конвенцията.  

През 2015 г. са издадени 539 свидетелства за правоспособност (за 2014 – 591), а 

потвържденията на свидетелства са 9 (за 2014 – 16). Издадените свидетелства за 

допълнителна и специална подготовка са 3 208 (за 2014 г. – 2 505). Издадени са и 348  

свидетелства за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ на море/малък кораб по 

река Дунав” (за 2014 – 492). На фиг. 7 e показано разпределението на извършените 

услуги по издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност, потвърждения, 

свидетелства за специална и допълнителна подготовка и свидетелства за водач на кораб 

до 40БТ през 2015  г. спрямо 2014г.  

 
фиг. 7 

 



Издадените моряшки паспорти през 2015 г. са 480 (за 2014 – 832), а издадените 

моряшки и служебни книжки са 353 (за 2014 – 425). На фиг. 8 са показани издадените 

моряшки паспорти през отчетната и предходната година; а на фиг. 9 е показано 

разпределението на извършените услуги за издаване на моряшки/служебни книжки за 

същите периоди; 

 
фиг. 8, фиг. 9 

 

Издадени са 405 удостоверения за плавателен стаж (за 2014 – 341). На фиг. 10 са 

показани издадените удостоверения за плавателен стаж за отчетния и текущия период: 

 

 
фиг. 10 

 

Общият брой на издадените през 2014 г. документи на български морски лица 

(свидетелства за правоспособности, свидетелства за допълнителна и специална 



подготовка, потвърждения на свидетелства, моряшки паспорти, удостоверения за 

плавателен стаж и други е 5 342 (за 2014 г. – 5 202).  

 2.3. Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност 

  Общият брой изпитаните лица в ДМА-Бургас през 2015 г. е 719 (за 2014 г. 

– 812). 

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

придобиване/потвърждаване на правоспособност за текущия и за предходния отчетни 

периоди:  

 

 
фиг. 11 

 

Продължава тенденцията кандидатите за корабоводителски правоспособности да се 

представят по-добре, което говори за значително по-сериозно отношение към 

подготовката за явяване на изпит, както може би и за по-доброто ниво на начално 

морско образование. 

Независимо от относителното повишаване на успеваемостта на кандидатите за 

технически правоспособности на първо явяване, резултатите продължават да са доста 

ниски. От попълнените анкетни карти от кандидатите за явяване изпит става ясно, че те 

са изключително доволни от организацията за провеждане на изпити. Все още се 

наблюдават неизчистени- некоректно зададени въпроси и такива с неверни отговори, 

но текущо се правят проверки и тези въпроси се подават към София за корекция. 

 2.4. Проверки и независима оценка на морските учебни заведения и центрове.  

 Съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица, 

учебните заведения и центрове трябва да представят за одобряване в ИАМА курсовете 

и учебните програми. След проверка, коригиране и съгласуване са били одобрени 23 

курса и 5 програми. Съгласно разпоредбите на чл. 88а на КТК са извършени 15 

проверки на учебни заведения и центрове за съответствие с международните 

изисквания, изискванията на Разпореждане № 6 и Наредба № 6 за компетентност на 

морските лица в Република България на материалната база, учебните програми и 

лекторския състав. Извършени са и 178 проверки на учебния процес, по време на 

провеждане на курсове за специална и допълнителна подготовка, за което са съставени 

съответни протоколи.  

 На база на резултатите от проверките са издадени необходимите разрешителни 

за провеждане на одобрени от ИАМА подготвителни курсове. 

 Актуализиран е списъкът на учебните заведения, центровете за професионално 

обучение и квалификация, физическите и юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон, получили одобрение от ИАМА за провеждане на подготвителни 

курсове по чл. 33, т. 5  „Водач на кораб до 40 БТ по море”, и по чл. 35, т.4 „Водач на 



малък кораб по ВВП на Европа”. Списъкът е публикуван на интернет страницата на 

агенцията. Изготвен и публикуван е списък на провежданите курсове за допълнителна 

и специална подготовка с данни за учебните заведения, които ги провеждат. 

2.5. Проверки и оценка за съответствие на медицински заведения с Наредба № Н-11 за 

определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република 

България. 

През 2014 г. влезе в сила новата Наредба № Н-11 за медицинската годност на морските 

лица в Република България. Одобрените медицински заведения са включени в списъка 

на признатите медицински заведения, (публикуван на сайта на администрацията), които 

могат да извършват освидетелстване на морските лица и съответно да издават 

свидетелства за медицинска годност. 

2.6. Споразумения с чужди администрации за признаване на свидетелства за 

правоспособност.  

От ИАМА 

2.7. Потвърждаване автентичността на издадени от ИАМА документи  

По искане на чужди корабопритежатели, менинг-агенти и администрации са извършени 

проверки и изпратени отговори за автентичността на издадени от ИАМА документи на 

6 български морски лица (2014 г. – 13). От наша страна са изпратени 39 запитвания за 

проверка автентичността на документи, издадени на български моряци от учебни 

центрове в чужбина. Освен това, при поискване от страна на морските лица се 

заверяват и/или легализират копия на издадени от администрацията документи. През 

отчетната година няма забавяне на отговорите за потвърждаване на автентичността, 

както и оплаквания от чужди администрации и юридически лица.  

3. В областта „Контрол на корабите в пристанищата” са извършени следните 

дейности: 

3.1. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (ДПК) и налагане на 

забрани за отплаване в случаите, предвидени в закона.  

 Във връзка с дейността по държавен пристанищен контрол, инспекторите от 

ДМА – Бургас извършват проверки на чужди кораби, посещаващи българските 

пристанища и при констатиране на несъответствия предприемат предвидените мерки, 

съгласно международните актове за държавен пристанищен контрол. ДПК се извършва 

от инспектори, съгласно Резолюция А.787(18) на Международната морска организация 

и Наредба № 12 за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол. За отчетния 

период жалби, по отношение проявен субективизъм или неправомерни действия на 

инспекторите не са получавани. При всяко задържане на кораб са информирани 

администрацията на държавата на знамето и класификационната организация. 

Забележка: Данните по-долу са обобщени от нач.сектор „ПЕК” –Александър 

Илиев общо за ДМА-Бургас и ДМА-Варна 

Задълженията на България, произтичащи от Директива 2009/16 ЕС и PMoU, са да 

извърши проверки общо на 265 кораба с приоритети І и ІІ за 2015 г. Съгласно 

регламентациите на Новия инспекционен режим (НИР) и Директивата, всяка страна – 

членка може да пропусне да инспектира до 5% от корабите с Приоритет І и висок 

рисков профил, както и до 10 % от корабите с Приоритет ІI  и рисков профил различен 

от висок. По първия показател ИАМА има една пропусната инспекция, т.е. 2,04 %, а по 

втория – 3 инспекция, което съставлява 1,83 %, като причините за това са, че корабите 

след приключване на ремонт са излезли на ходови изпитания извън пристанището, а 

при завръщането им на рейд Варна лошите метеорологични условия не са позволили 

извършването на проверка по ДПК, а в един от случаите коръбът е бил провлачен без 

екипаж от Варна до Русия. По тези основни показатели България е на водещо място в 

Европейския съюз. 



 (Тези данни са само за ДМА-Бургас: През 2015 г. са извършени и отчетени в 

системата общо 206 (фиг. 12) проверки на кораби (за 2014г.са били 273). Задържаните 

кораби за периода са 6 (за 2014 г. – 9)).  

 През 2015 г. от извършени инспекции по реда на държавния пристанищен 

контрол банирани кораби няма (за 2014 г. – 0).  

 Във връзка с необходимостта от изпълнение на поставените цели, постоянно се 

повишава квалификацията на заетите с дейността инспектори, чрез активно участие в 

национални и международни форуми, семинари и работни срещи организирани от 

Администрацията, PMoU по държавен пристанищен контрол и ЕМСА. 

Съгласно изискванията на „Наредба № 12 за проверките по реда на държавния 

пристанищен контрол”, Раздел XV - Предоставяне на данни и обмен на информация, 

ежемесечно се обработват данните за индивидуалните кораби, посетили български 

пристанища или места за заставане на котва, като за всеки кораб се посочват неговият 

ИМО номер, датата на пристигането му и пристанището. Всяко конкретно посещение 

се въвежда в информационната система на BS MoU, но поради необходимостта от 

технологично време за обработка, информацията се въвежда и отчита през следващия 

месец. Броят индивидуални кораби, посетили района на пристанище Бургас през 2015 г. 

е 677 кораба. 

3.2. Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове.  

(Данните са само за ДМА-Бургас) 

За отчетния период са заверени 330 товарни плана на морски кораби (за 2014 г. – 384).  

Обработената информация, във връзка със заверените товарни планове за опасни 

товари, се въвежда в информационната система SafeSeaNet. При отплаване на кораб с 

транзитен опасен товар, агентът го декларира на дежурния оператор от Системата за 

управление на трафика, който въвежда информацията в системата SafeSeaNet. 

 На много добро ниво е контролът, който се осъществява върху транзитното 

движение на корабите, превозващи опасни товари. Тези кораби се проследяват по целия 

маршрут на движение в отговорния район на дирекцията и се води статистика по 

пристанища за техния брой.  

4. Контрол на корабоплаването в териториални води и по корабоплавателен път 

В по-голямата си част 2015 г. се характеризира с благоприятни хидрометеорологични 

условия за корабоплаване. Поради сравнително високите за зимния сезон температури 

на въздуха и водата корабоплаването не бе възпрепятствано. 

5. В областта „Контрол и опазване на морската среда от замърсяване” са 

извършени следните дейности: 

През 2015 г. инспекторите на ДМА-Бургас са упражнявали контрол за предотвратяване 

замърсяването от кораби, чрез осъществяване на проверки по реда на държавния 

екологичен контрол, контролни огледи на акваториите, проверки по сигнали за 

замърсяване на морската среда, включително и такива по линия на европейската 

система за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване CleanSeaNet, пробоотбор 

от корабни горива за установяване съответствието им с националните изисквания за 

качество по показател съдържание на сяра. 

 5.1. На море:  

През отчетната година са извършени 192 (за 2014 – 206) периодични проверки на 

чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места и 11  проверки по 

сигнали за замърсяване на морската среда (през 2014 г. – 16). По-голямата част от 

сигналите за замърсяване са неоснователни – при извършените проверки на място, 

замърсяване не е констатирано.  

През 2015 г. инспекторите успешно са осъществявали ефективен контрол на корабите 

за съответствие с българските, европейските и международните изисквания за 



предотвратяване замърсяването на морската среда и въздуха. По линия на държавния 

екологичен контрол са проверени 409 кораба от общо 1474 кораба от подлежащите на 

проверка по Наредба № 15 за предаване и приемане на отпадъци, резултат от 

корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари (Наредбата транспонира 

изискванията на Директива 2000/59/ЕО). Проверени са 27.75% от общия брой кораби, 

посетили пристанищата в отговорния район на ДМА – Бургас. 

През 2015 г. в ДМА – Бургас са регистрирани общо 1413 уведомления за отпадъци и 

337 уведомления за бункеровъчни операции на кораби. За 2014г.съответно броят е бил 

1568 и 432. 

През 2015г. започна работа европейската информационна система THETIS S за 

извършване на проверки за съдържанието на сяра в горивата, във връзка с прилагането 

на новата Сярна директива, която влиза в сила от 01.01.2016г. В последните три месеца 

с цел натрупване на опит се извършваха проверки на корабите и информацията се 

вкарваше в системата.  

По линия на европейската система CleanSeaNet (CSN) за сателитен мониторинг на 

нефтеното замърсяване на морето и идентифициране на корабите-замърсители през 

2015 г. е регистриран 1 вероятен разлив. За сравнение през 2014 г.- 2).   

Услугите, предоставяни от EMSA чрез системата CSN, са от една страна за 

подпомагане на рутинния мониторинг на нефтеното замърсяване на акваториите, а от 

друга – за оказване на съдействие за оглед и оценка на обстановката при инциденти на 

море. За целта извънредно могат да бъдат предоставени сателитни снимки над района 

на съответния инцидент.  

И през 2015 г. постъпващите в МСКЦ и отдели ПЕК съобщения от CSN за 

регистрирани вероятни разливи са своевременно обработвани, а в системата е подавана 

обратна информация за EMSA (чрез електронни форми на Feedback), относно 

предприетите от наша страна действия в тази връзка.  

Един от най-сериозните проблеми във връзка със сателитната услуга, предоставяна от 

EMSA чрез CSN, е практическата невъзможност за проверка на място на засечените 

вероятни разливи. Причините за това са най-общо следните:  

- липсата на възможност за въздушен огле;  

- ограничената ресурсна обезпеченост на ИАМА – катери със сравнително малък 

район на плаване и зависими от хидрометеорологичните условия, които не са 

подходящо оборудвани със специализирани радари за засичане на нефт по 

морската повърхност през тъмната част на денонощието 

- При тези обстоятелства основен вариант за проверка дали се касае за 

действително замърсяване на морето е контакт с преминаващи кораби, чрез 

МСКЦ или Трафик контрола.  

 В изпълнение на ангажиментите за контрол на качеството на корабните горива 

през 2015 г. бяха взети общо 12 проби от корабни дестилатни горива, изпитвани по 

показател съдържание на сяра, за проверка на съответствието им с изискванията за 

качество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол. Пробите са били в допустимото (>0,1% 

m/m), за което на съответните кораби не са наложени административни глоби.  

За несъответствия, свързани с опазването на морската среда и въздуха от замърсяване 

от кораби, бяха съставени общо 2 акта за административни нарушения. Всички глоби 

наложени с наказателни постановления са своевременно платени, без да са обжалвани. 

При това процедурата по налагане на санкции е приложена, без да се предизвиква 

необосновано забавяне и/или задържане на корабите-нарушители. 

5.2. На река Дунав: 

От ДМА Русе и Лом 



6. В областта „Търсене и спасяване на море” са извършени следните дейности: 

Като положителен факт може да се отбележи доброто взаимодействие на служителите 

на ДМА със служителите на ГДАСД. Разбира се може да се желае и още. 

За поддържане готовността за незабавни действия и провеждане на операции по 

търсене и спасяване, ежеседмично и по заповед, се провеждаха плановите тренировки 

по търсене и спасяване (съвместно с МСКЦ и спасителните катери). През летния 

период  плавателните средства, заедно с инспектори от отдел ПОРКК, извършваха 

проверки по Черноморието съгласно «Наредба за плаването и граничния режим във 

вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на 

република българия на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни 

средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни 

услуги с тях». 

 

Месец сигнали От тях Д / Н / Ф В БМОРТС ДА / НЕ 

Януари   1 0/0/1 1/0 

Февруари   0 0 / 0 / 0 0/0 

Март   2 1/0/1 2/0 

Април   0 0 / 0 / 0 0/0 

Май   0 0 / 0 / 0 0/0 

Юни   0 0 / 0 / 0 0/0 

Юли   6 4/0/2 6/0 

Август   10 5/0/5 10/0 

Септември   8 6/0/2 8/0 

Октомври   3 1/0/2 3/0 

Ноември   1 1/0/0 1/0 

Декември   2 2/0/0 2/0 

Всичко:        33 20/0/13 33 

 

По-характерни инциденти, свързани с ангажирането на сили и средства от ИАМА, 

ВМС и Регионална Дирекция Гранична Полиция (РДГП) бяха следните : 

- 04.02.2015г. - Получен сигнал за медицинска консултация от м/к „Дружба“. 

Капитанът докладва за член от екипажа със следните симптоми: изкривена уста, 

изтръпнали крайници и завалян говор. Корабът пътува за Бургас и е в района на 

отговорност на Турция. В МСКЦ е пристигнал екип на Спешна помощ, с помощта на 

който е установено, че лицето е получило лек инсулт и са дадени указания какви грижи 

да се полагат от екипажа на място до пристигане в пристанището. 

- 06.09.2015г. - Приет сигнал MAYDAY от яхта под украйнски флаг с 6 души на 

борда. Лодката е без ход и се намира източно от Царево. Изпратени са сп.к Спасител 6 

и сп.к Надежда, като 4 души от яхтата са взети на борда на Спасител 6, а другите двама 

отказват да я напуснат. Сигнала е предаден на МСКЦ Анкара от където са поели 

координацията, при навлизане на яхтата в тяхната отговорна зона. 

- 09.11.2015г. - Сигнал за смъртен случай на борда на кораб, намиращ се на рейда 

в Бургас. При отстраняване на повреда в машинно отделение, третият механик е ударен 

от изхвърчал капак под налягане. Изпратен сп/к  Надежда с екип на СП на борда си, 

който установява че лицето е починало. Тъй като корабът е бил без ход, той е 

провлачен до порт Бургас където са проведени следствени действия. 

Използването на катерите за проверки на плажове и плавателни съдове на море през 

летния сезон беше изцяло по преценка на  Директора на ДМА. Резултатите са добри. 

Инциденти в района не бяха регистрирани. Продължават нарушенията от страна на 

рибари по отношение местата на спускане на риболовни мрежи. 



Все още не е на необходимото равнище координацията на денонощните центрове на 

ИАМА, ГП, ВМС и тел.112. Имаше случай, когато се уведомява наш катер с/к 

„Спасител 6” за инцидент от ГП и действията и комуникацията е с ГП. В друг случай 

сигналът идва до капитана на пристанището (особено за инциденти по плажовете) и се 

задейства ОТиС. Трябва да се признае, че и нашите капитани имат вина за това 

разбъркване на отговорностите. Проведени са разговори, направена е работна 

инструкция, надявам се на подобрение. 

Служителите на ПОРКК Станислав Станков и Веселин Ефтимов обучиха членовете на 

доброволческата структура в Обзор и с това се намали времето за действие по ОТиС в 

по-широк район. 

7. Експлоатационна годност, регистри и контрол на пристанищата 

7.1. Обезпечаване на безопасност в пристанищата на Република България в 

съответствие с нормативните изисквания за експлоатационна годност 

 7.1.1. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност 

Извършените прегледи на експлоатационната годност на пристанищата и 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 5 броя Удостоверения за 

експлоатационна годност (УЕГ) на пристанища, от които: 1 брой на пристанищен 

терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение, 1 брой на 

пристанище за обществен транспорт с регионално значение, 1 брой на яхтено 

пристанище, 1 брой на рибарско пристанище и 1 брой на пристанище със специално 

предназначение. През 2014 г. са били издадени 9. 

 7.1.2. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата, издадени 

задължителни предписания и препоръки. 

 В изпълнение на правомощията на агенцията през отчетния период бяха 

извършени планови и целеви проверки на експлоатационната годност на 

пристанищните терминали в пристанищата за обществен транспорт с национално 

значение, на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение, както и на 

рибарските и яхтени пристанища и на пристанища със специално предназначение 

(пристанища по чл. 107-109 от ЗМПВВППРБ) и специализираните пристанищни обекти 

(111а и 111б).  

 Извършени бяха общо 92 проверки на експлоатационната годност на 

пристанищата/пристанищните терминали (за 2014г.-83 броя), в това число: 2 планови, 

71 текущи и 19 целеви проверки.  

В резултат на извършените проверки и констатираните несъответствия и с цел 

привеждане на пристанищата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за 

изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните 

пристанищни обекти бяха издадени общо 9 броя задължителни предписания на 

пристанищните оператори. 

Извършените текущи проверки на експлоатационната годност, обхващат проверки на 

пристанищната инфраструктура, изпълнение на технологичните процеси при 

обработката на товари в пристанищата и в пристанищните терминали (включително 

спазването на технологиите,  разписани в картите за типов технологичен процес).  

Съгласувани са общо 26 документа, в това число 18 броя технологични карти и 8 броя 

инструкции.През 2014г.броят е бил 57. 

7.2. Поддържане и актуализиране на регистрите на  пристанищата и пристанищните 

оператори 



През отчетната 2015 г. се извършваше своевременна актуализация и бяха внасяни 

корекции в Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори.  

Издадени /преиздадени са 2 удостоверения за регистрация на пристанища (през 2014г-

13бр) и 2 удостоверения за регистрация на пристанищни оператори(през 2014г-9). 

Актуализира се информационната база данни на пристанищната инфраструктура за 

всички пристанища в отговорният район на дирекцията. 

Създаде се нов електронен Регистър на пристанищата съответстващ на измененията на 

Наредба №19/2014г.  

Редовно се поддържа в актуално състояние извлечение от Регистъра на пристанищата и 

Регистъра на пристанищните оператори в интернет страницата на агенцията. 

Бяха изготвени два броя справки с регистрови данни: 

 За пристанищата с национално значение актуализиране на данните за 

Geographical LeoLocs поискано от командира на Военно формирование 14410; 

 За всички пристанища UNLOCODE, LOCODE и географски координати 

поискано от изпълнителния директор на ИАРА. 

7.3. Статистика на дейността  на морските и речните пристанища. 

7.3.1 Събиране, контрол и въвеждане на статистическата информация в новата, уеб 

базирана статистическа програма. 

Новата програма за събиране и обработване на статистически данни, от дейността на 

пристанищата „ПОРТСТАТ” е изцяло уеб базирана, като по този начин е предоставена 

възможност на пристанищните оператори на Република България по лесен и не 

ограничаващ от към работно място начин да въвеждат в нея първичните статистически 

данни, отнасящи се до съответния пристанищен оператор по над 60 показателя. През 

2015 година статистическите данни бяха своевременно осигурявани и подавани, както 

от страна на пристанищните оператори, така и обработвани и проверявани от 

отговорния служител в дирекцията с цел повишаване качеството на първичната 

статистическа информация. 

 Освен информацията, събирана чрез статистическата програма „ПОРТСТАТ” бе 

оказано пълно сътрудничество и съдействие при възникнали въпроси, отстраняване на 

нередности и промени настъпили през изминалата година за плавателните съдове и 

посещенията. 

Бяха изготвяни справки за дейността на някой от морските пристанища при поискване 

от директора на дирекцията, чрез уеб базираната статистическа програма 

„ПОРТСТАТ”. 

7.3.2 Подаване на статистическа информация към ЕВРОСТАТ, в съответствие с 

методологическите  изисквания  на Регламент 1365/2000 и 425/2007 за речните 

пристанища и Директива 2009/42 ЕО за морските пристанища. 

От ДМА-Русе и ДМА-Лом 

7.4. Сигурност на пристанищата и планове за отпадъци. 

7.4.1 Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република България, 

обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния 

кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, Регламент 725 и 

Директива 2005/65 на Европейския съюз. 

През 2015 г. в изпълнение на разпоредбите Регламент 725 и Директива 2005/65 на 

Европейския съюз и на Наредба за условията и реда за постигане на сигурността на 

корабите, пристанищата и пристанищните райони, бяха извършени 3 оценки на 

сигурността на пристанища и пристанищни терминали (за 2014г.-5) и бяха изготвени 2 

плана за сигурност(през 2014-3). През отчетния период бяха извършени и 17 текущи 

проверки по сигурността (за 2014г.- 24).  



През 2015 г. в изпълнение на Наредба № 9/2013 г. са извършени актилизации на 8 

оценки и правила за сигурността на пристанища/по чл.107 и 108 от ЗМПВВППРБ/ 

извън обхвата на ISPS Code. През отчетния период бяха извършени и 2 текущи 

проверки по прилагането на правилата за сигурност. 

Във връзка с изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от т. 4 

на § 3 от Правило 13 от Приложение І на Регламент (ЕС) № 725/2004, за повишаване 

сигурността на кораби и пристанищни съоръжения – „Изменения в приложението на 

Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море от 1974 г., 

както е изменена” (SOLAS convention) – „Раздел ХІ-2 - Специални мерки за 

подобряване на морската безопасност” е изготвен и изпратен актуализиран списък на 

пристанищните съоръжения, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 725/2004. 

В изпълнение на чл. 12 от Директива 2005/65/ЕО е изготвен актуализиран списък на 

одобрените оценки и планове за сигурност на пристанищата. 

Изготвен и изпратен е актуализиран Monitoring report for 2013 year on Monitoring the 

application of Regulation (EC) No 725/2004 on enhancing ship and port facility security for 

Republic of Bulgaria – Parts A, B and C. 

7.4.2 Контрол на планове за приемане и обработване на отпадъци, в съответствие с 

изискванията на Директива 2000/59/ЕО за пристанищните приемни съоръжения за 

отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от корабни товари. 

През 2015 г. са извършени 5 проверки по изпълнението на плановете за приемане и 

обработка на отпадъци(за 2014г.-10). Одобрени са 9 плана за приемане и обработка на 

отпадъци(за 2014-6).  

Раздел ІІ. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Присъединяване към международни договори  

От ИАМА  

2. Изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове  

От ИАМА 

През 2015г., служители от ДМА-Бургас са участвали при разработване на следните 

проекти на закони и подзаконови нормативни актове: 

- Предложения за изменения и допълнения на Наредба № 3 за измерване 

тонажа на морските кораби; 

- Предложения за изменения и допълнения на Наредба № 6 за 

компетентността на морските лица в Република България; 

- Предложения за изменения и допълнения на Наредба  за плаването и граничния 

режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните 

водни пътища на република българия на български и чуждестранни яхти, лодки 

и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и 

извършване на водноатракционни услуги с тях; 

- През 2015 г .специалист от отдел ЕГП взе участие в разработване на 

предложение за актуализация на Наредба № 919 от 8 декември 2000 г. за 

събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните 

оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в 

Република България (загл. изм. - дв, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.). 

- Предложения за изменение и допълнение на Тарифа № 5; 

- Изготвени са и предложения за изменения на процедурите по качеството 

във връзка с новоприетия устройствен правилиник на ИАМА, като всеки 

отдел в дирекцията е разработил предложения на измемнение на 

процедурите, с който работи. 

Раздел IV. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

1. Европейски съюз 



От ИАМА 

2. Международна дейност  

Двустранно и многостранно сътрудничество 

През 2015г., служители от ДМА-Бургас са участвали в различни международни 

мероприятия, както следва: 

 На основание Заповед ЧР-60/07.01.15г.двама главни инспектори от отдел 

„ПОРКК”-г.н Ал.Илиев и г-н Самат Стаматов са участвали в работна среща относно 

работата на Държ.пристанищен контол в изпълнение на Директива 2009/16/ЕС. 

Срещата се е провела на 08 януари в Констанца (Румъния).  

 На основание Заповед Чр-146/27.01.15г.ст.инспектор К.Маркова е участвала в 

програмата AQUAPOL за обмен на експерти между България и Холандия в периода 02-

07.02.15г.в Ротердам (Холандия). 

 На основание Заповед Чр-145/27.01.15г.ст.инспектор Ивелин Найденов е 

участвал в семинар, организиран от АРЕС –фламандски учебен център на тема 

„Сигурност на пристанищата, който  се е провел в  периода 01-15.02.15г.в Антверпен 

(Белгия). 

 На основание Заповед ЧР-335/09.03.15г.на Изп.директор на ИАМА, началник 

сектор „ГК”-Хари Шахинян е участвал във вторият семинар за обмяна на добрите 

практики в морската сигурност по проекта TRACECA Maritime safety and security ІІ, 

който се е провел в периода 10-14 март в Букурещ – Румъния. 

 На основание Заповед ЧР-531/08.04.15г.на Изп.директор на ИАМА, началник 

сектор „ГК”-Хари Шахинян е участвал в конференция на тема „Search Rescue Europe 

2015”, която се е провела в периода 20 – 25 април в Портсмут – Великобритания. 

 На основание Заповед ЧР-532/08.04.15г. един главен инспектор от 

отдел”ПОРКК” е участвал в периода 20-25 април в 16-тата среща на Комитета на 

Черноморският меморандум за разбирателство, която се е провела в Батуми – Грузия.  

 На основание Заповед ЧР-652/30.04.15г.на Изп.директор на ИАМА – главен 

инспектор Александър Илиев е участвал в 48-тата среща на комитета на Парижкият 

меморандум за разбирателство, която се е провела в периода 17-23 май в Холандия.  

 На основание Заповед ЧР-906/20.05.15г.на Изп.директор на ИАМА – главен 

инспектор Дария Пишева е участвала в 24-тата среща на Експертната група по 

екологични аспекти на корабоплаването към Черноморската комисия, която се е 

провела в периода 24-28 май в Истанбул – Турция.  

 На основание Заповед № ЧР-1744/02.10.15г.на Изп.директор на ИАМА, 

ст.инпектор Станислав Станков е участвал в семинар, относно методите за 

ограничаване на емисиите от корабоплаването. Семинара се е провел в периода 13-17 

октомври в Лисабон, Португалия. 

 На основание Заповед № ЧР-1805/16.10.15г.на Изп.директор на ИАМА, 

ст.инпектор Станислав Станков е участвал в програма на АКВАПОЛ за обмяна на 

екперти между България и Германия. Мероприятието се е провело в периода 19-23 

октомври в Бремен, Германия. 

 На основание Заповед  № ЧР-1835/23.10.15г. на Изп.директор на ИАМА, 

Директорът на ДМА-Бургас е участвал в откриващата среща на партньорите по проект 

Трансграничен морски пространствен план за Черно море MARISPLAN-BS. Срещата се 

е провела в периода 28-31 октомври в Констанца, Румъния.   

3. Проекти  

От ИАМА  

V.ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ДЕЙНОСТ 

1. Финансово-икономически резултати на ДМА-Бургас за 2015 г. 
Събраните приходи от ДМА-Бургас за отчетния период са както следва: 



- Приходи и доходи от собственост –  605 лв.; 

- Приходи от такси по Тарифа № 5 –  605 529 лв.; 

- Приходи от глоби –  15 520 лв.; 

Разходваните средствата са  лева и са разпределени, както следва: 

- Разходи за персонал (заплати и осигуровки) – 852 824  лв.;  

- Разходи за текуща издръжка – 187 022 лв.; 

- Капиталови разходи 176 721 лв. 

2. Проверки от външни организации 

От ИАМА 

3. Процедури по Закона за обществените поръчки 

От ИАМА 

4. Собственост на ИАМА 

 През 2015г. е извършен ремонт за реконструкция на сградното канализационно и 

водопроводно отклонение на административната сграда в Бургас. Открита е партида за 

отчитане на консумацията на вода във ВИК-Бургас; 

 През 2015г. е извършен Ремонт на покрива и вътрешната  ВиК инсталация на 

административната сграда в Бургас; 

 Закупена е настолна ламинираща машина за отдел „КРМЛ” и друга техника, 

необходима за работата в отдела; 

 На основание Заповед З-246/16.11.15г. на Изп.директор на ИАМА, във връзка с 

изпълнение на РМС № 869/06.11.15г. м/к Тангра, ведно с движимите вещи на борда е 

предаден на ДП „Пристанищна инфраструктура”; 

 На основание Заповед З-259/24.11.15г. на Изп.директор на ИАМА, във връзка с 

изпълнение на РМС № 869/06.11.15г. недвижим имот - КНП-Росенец, ведно с 

движимите вещи в сградата е предаден за управление и стопанисване на Областния 

управител на Бургаска област; 

5. Човешки ресурси 

5.1. Движение на персонала, награди. 

През месец май е променено щатното разписание на ИАМА, респективно и на ДМА-

Бургас. Във връзка с това 4 служители са освободени. Връчени и подписани са 

допълнителни споразумения с част от останалите служители за промяна в заеманите 

длъжности и/или промяна в наименованията на отделите и секторите. 

През годината са проведени 4 конкурса за назначаване на служители по служебно 

правоотношение. Назначени са 4 служители, а 1 служител е преназначен от трудово на 

служебно правоотношение, след спечелен конкурс. 

Движението на персонал в ДМА-Бургас се извършва в съответствие с приложимото 

законодателство и в рамките на утвърдения щат. В последната години се запазва 

тенденцията за намаляване на текучеството и задържане на квалифицираните и обучени 

кадри в ДМА-Бургас.  

На основание Заповед ЧР-1670/16.09.2015г.на Изп.директор на ИАМА, за проявена 

храброст, мъжество и висок професионализъм при участие в операция по търсене и 

спасяване на четерима украински ветроходци на бедстваша яхта UASB 001, проведена 

през ноща на 07.09.2015г., трима служители на ИАМА и трима доброволци от 

Общ.морски клуб – Приморско са наградени с отличие ГРАМОТА. 

5.2. Обучения: 

5.2.1. Обучения в страната. 

Обучения по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд за проект „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ – По-

висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и 

уменията на служителите”, по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, 



подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна 

линия BG051PO002/14/2.2-16.  

През 2015 г. 12 служители от ДМА-Бургас са преминали общо 26 обучения в страната 

по проект ОПАК. От тях – 1 служител е посетил 1 обучение, 8 служители са посетили 

по две обучения, а трима са преминали по 3 обучения.  

Обученията по видове са били, както следва: 

 На основание Заповеди ЧР-46/06.01.2015г.(Ал.Илиев), ЧР-

45/06.01.15г.(Ст.Николов) и ЧР-51/06.01.15г.(Ст.Станков) трима служители са 

участвали в обучение – курс ECDIS, по проект ОПАК, което се е провело в 

периода 11-16.01.15г.в БМКЦ-Варна.  

 На основание Заповеди ЧР-115/19.01.2015г.(Ал.Илиев) и ЧР-

114/19.01.15г.(Ст.Николов)   са  участвали в обучение – курс BTRM, по проект 

ОПАК, което се е провело в периода 25-30.01.15г.в БМКЦ-Варна; 

 На основание Заповед ЧР-121/19.01.15г. Боян Андреев е участвал в обучение – 

курс SSO&PDSDS, по проект ОПАК, което се е провело в периода 26-28.01.15г.в 

БМКЦ-Варна; 

 На основание Заповед ЧР-182/02.02.15г.Антон Баров е участвал в периода 03-

06.02.15г.в курс HAZMAT- превоз на опасни товари, който се е провело в ВВМУ 

– Варна, по проект ОПАК. 

 На основание Заповед ЧР-201/06.02.15г.(за Николай Стоянов) и Заповед Чр-

202/06.02.15г.(за Димитър Тодоров), двама капитани от отдела са участвали в 

курс „Водач на спасително средство и дежурна лодка”, който се е провел в 

периода 08-12.02.15г.във ВВМУ-Варна, по проект ОПАК; 

 На основание Заповед ЧР-205/06.02.15г.Станислав Станков е участвал в курс 

МЕА, който се е провел в периода 11-13.02.15г.в БМКЦ-Варна, по проект 

ОПАК; 

 На основание Заповед ЧР-222/10.02.15г.(за Николай Стоянов) и Заповед Чр-

223/10.02.15г.(за Димитър Тодоров), двама капитани от отдела са участвали в 

курс „Оказване на първа медицинска помощ”, който се е провел в периода 15-

19.02.15г.във ВВМУ-Варна, по проект ОПАК; 

 На основание Заповеди ЧР-314/04.03.15г.(за Боян Андреев) и ЧР- 

313/04.03.15г.(за Константин Грудов) двама инспектори от отдела са участвали в 

периода 08-12.03.15г.в курс „Експлоатация на съвременни системи за 

управление на главни и спомагателни машини”, който се е провел в БМКЦ – 

Варна, по проект ОПАК.  

 На основание Заповеди ЧР-346/10.03.15г.(за Боян Андреев), ЧР-345/10.03.15г.(за 

Хари Шахинян); ЧР-344/10.03.15г.(за Симеон Дончев) и ЧР-343/10.03.15г.(за 

Константин Грудов) трима инспектори от отдела са участвали в периода 15-

20.03.15г.в курс ETRM, който се е провел в БМКЦ – Варна, по проект ОПАК.  

 На основание Заповеди ЧР-316/04.03.15г.(за Стамат Стаматов) и ЧР- 

315/04.03.15г.(за Антон Баров) двама инспектори са участвали в периода 08-

13.03.15г.в курс ECDIS, който се е провел в БМКЦ – Варна, по проект ОПАК.  

 На основание Заповед Чр-327/06.03.15г.ст.инспектор К.Маркова е участвала в 

курс МЕА който се е провел в периода 11-13.03.15г.в БМКЦ-Варна, по проект 

ОПАК;             

 На основание Заповед ЧР-342/10.03.15г.Станислав Станков е участвал в курс 

BTRМ, който се е провел в периода 15-20.03.15г.в БМКЦ-Варна, по проект 

ОПАК; 



 На основание Заповед ЧР-431/26.03.15г. началника на сектор ГК - Хари 

Шахинян е участвал в периода 1-03.04.15г.в курс MЕА, който се е провел в 

БМКЦ – Варна, по проект ОПАК.  

 На основание Заповед ЧР-396/26.03.15г.един главен инспектор от сектор ГК – 

Симеон Дончев е участвал в периода 5-09.04.15г.в курс MОМАМ, който се е 

провел в БМКЦ – Варна, по проект ОПАК.  

 На основание Заповеди ЧР-565/16.04.15г. за главен инспектор от сектор ГК – 

Стамат Стаматов и Заповед ЧР-564/16.04.15г за гл.инспектор Антон Баров, са 

участвали в периода 19-24.04.15г.в курс BTRM, който се е провел в БМКЦ – 

Варна, по проект ОПАК.  

В обучение за новоназначени служители курс „Въведение в държавната 

администрация”, към Института по публична администрация през 2015 г. от ДМА-

Бургас са се обучавали трима служители, както следва:  

 На основание Заповед ЧР-192/03.02.15г.(за Олга Николова) и ЧР 191/03.02.15г. 

(за Карамфилка Апостолова) са участвали в курс на ИПА ЗО -1-2014 „Въведение 

в държавната служба”, който се е провел в периода 09-12.02.15г.в резиденция 

„Бояна”(София); 

 На основание Заповед ЧР-265/18.02.15г.Стела Недкова е участвала в обучение  

на ИПА ЗО -1-2014 „Въведение в държавната служба”, който се е провел в 

периода 23-25.02.15г.в резиденция „Бояна”(София); 

Чрез организирането на тези обучения се очаква да се повиши мотивацията на 

служителите в администрацията, както и да се подобри качеството на извършваните 

дейности. 

5.2.2. Обучения в чужбина 

През 2015 г. двама служители от ДМА-Бурвгас са преминали общо 2 обучения в 

чужбина, както следва: 

 На основание Заповед ЧР-1916/09.11.15г.на Изп.директор на ИАМА, началник 

сектор ПЕК – Ал.Илиев участва в обучение за прилагане на нова система за 

управление на обучението, което се проведе в периода 23-27 ноември в Лисабон, 

Португалия. 

 На основание Заповед № ЧР-1917/09.11.15г.на Изп.директор на ИАМА, 

ст.инпектор Костадинка Маркова участва в обучение за пролагане на Сярната 

директива. Обучението се проведе в периода 24-29 ноември в Лисабон, 

Португалия. 

6. Жалби  

За отчетния период – 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., в ДМА-Бургас са постъпили и 

заведени 2 жалби (за 2014г.- са били 4)   на граждани и юридически лица, свързани със 

закононарушения в сферата на морския транспорт, както следва: 

 жалба вх.№ Б-Ж-1/22.04.2015г.от г-н Петър Тодоров Тодоров, във връзка с 

приемането на заявлението му за издаване на свидетелство за правоспособност 

от ДМА-Бургас и впоследствие получен отказ за издаване от ДМА-Варна. По 

същество въпросът е „Тълкува ли се Наредба 6 по различен начин от отделните 

териториални дирекции на ИАМА?”. Жалбата е препратена на ИАМА – до 

Изпълнителният директор по компетентност за становище и за процедиране.  

 вх.№ Ж-2/30.11.2015г., от лицето Велизар Райков Руженов, за грубо и донякъде 

некомпетентно отношение от страна на наша служителка от отдел „КРМЛ” – 

главен специалист Маргарита Димитрова. Жалбата е препратена на ИАМА – до 

Изпълнителният директор по компетентност за становище и за процедиране. 

7. Постъпили са две благодарствени писма: 



 От командира на Военноморска база ВМС -комодор Мален Чубенков за 

отлично взаимодействие  и безупречно сътрудничество между ДМА-

Бургас и Военоморската база; 

 От командира на Военноморските сили на РБ – контраадмирал Митко 

Петев за поткрепа, професионализъм и добро сътрудничество между 

ДМА-Бургас и военноморските сили в системата за национална 

сигурност и отбрана на морската граница на РБ; 

8. Административно-правно обслужване в ДМА-Бургас 

През отчетния период са заведени 21 административно – наказателни преписки, по 

които са издадени по реда на ЗАНН 19 наказателни постановления  за нарушения на 

нормативни актове, на задължителни разпоредби, за замърсяване на морето, за 

нарушаване изискванията за безопасност на корабоплаването (за 2014г – 32 бр.). Няма 

обжалвани наказателни постановления.  Поддържа се на хартиен и електонен вид 

Регистър на фишовете.  За 2015г са издадени общо 15 фиша за маловажни случаи. (за 

2014г.са издадени 28 фиша). 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 3 (три) преписки, с които 6 физически  лица и  

1една фирма са предадени за принудително събиране на задълженията им. Изготвени са 

още 58 броя преписки с различни институции – съдия изпълнители, прокуратура, 

следствие, общини и др. 

Подготвени са текстовете на 8 броя договори и споразумения с контрагенти в това 

число за охрана  и ПИС на цялата административната сграда,  за влог на гориво. 

9. Система за управление на качеството 

За осигуряване на ефективно функциониране на системата по качеството, както и 

непрекъснатото й подобряване, през годината са организирани и проведени вътрешни 

одита, обхващащи всички процеси и дейности. Одитите се провеждат по одобрен от 

изпълнителния директор годишен график и са планови, извънпланови одити не са 

провеждани. При одитирането на нито един отдел или направление няма направени 

карти за несъответствие, което говори за добро позновоне на системата по качество и 

стриктното изпълнение на процедурите. Във връзка с промените в Устройствения 

правилник на ИАМА са направени ревизии на всички процедури по качество и 

предложенията са изпратени на упълномощения представител на ръководството.  

През 2015 г. са направени ревизии и предложения за промяна на процедури в 20 заявки 

– предложения за подобряване на системата за управление на качеството. 

Предложенията касаят промени в процедури и форми по качеството, във връзка с 

промени в нормативната база и регламентите.  

През 2015 г. регулярно се актуализираха Указания и Образци от Хартата на клиента в 

на интернет страницата на агенцията. По този начин ИАМА предоставя необходимата 

актуална информация за извършваните административни услуги, таксите, сроковете и 

документите, които трябва да бъдат представени отговаряйки на изискванията на 

клиентите. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА”  

През 2015 г. акцентът на инспекционната дейност беше насочен към осъществяване на 

трудовите правоотношения, заплащането на труда и осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд на работещите, като в хода на инспектирането бяха 

обхванати и много сезонни обекти на територията на областта, предимно през летния 

сезон. През 2015 г. са извършени 2934 бр. проверки, като голяма част от тях са в малки 



и средни предприятия със сезонен характер на дейността, осъществяващи дейност в 

структуроопределящите отрасли в Бургаска област, в т.ч. „Търговия на едро”, 

„Търговия на дребно”, „Хотели” и „Ресторанти”. Предприятията от горепосочените 

отрасли са с голям дял в икономиката на региона, поради развитието на туризма, в 

резултат на географското положение на региона. Около 20 % от обектите, в които е 

осъществен контрол са проверени за първи път от инспекцията по труда. През 

изминалата година е осъществяван контрол и по повод постъпили жалби и сигнали от 

граждани или работещи лица, като основно поводите за това са били неизплатени 

трудови възнаграждения, проблеми при предоставяне на документи при прекратяване 

на трудовото правоотношение, незаплащане на трудово възнаграждение за положен 

извънреден труд. В резултат на икономическата обстановка в страната, се наблюдава 

тенденция да се допускат до работа лица без сключени трудови договори, с цел 

работодателят да спести както на себе си, така и на работника дължимите данъци и 

осигурителни вноски. Около 20 % от актовете за установени административни 

нарушения са съставени на работодатели за горепосоченото нарушение. 

Положителното при установяване на нарушения от този вид е, че в резултат на 

извършените проверки в повечето случаи се сключват трудови договори както с 

установените на работа лица, така и се тези, които постъпват на работа във фирмата, в 

която е осъществен контрол. Краткосрочната заетост на персонала е предпоставка за 

наемането му на „черно” без сключен трудов договор, което крие редица рискове за 

работника. На първо място стои под въпрос изплащането на дължимото трудово 

възнаграждение. Налице са много случаи на неизплатена последна работна заплата при 

приключване на сезона. За така създаващата се ситуация имат вина и самите 

работници. В стремежа си да не плащат дължимите данъци и осигурителни вноски, са 

склонни да работят без трудови договори и да получават парите си „на ръка”. 

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, 

както поради липса на присъствени форми с реално отработените часове, така и поради 

нежелание от страна на работниците да съдействат на контролните органи, като им 

предоставят достоверна информация относно фактите и обстоятелствата, отнасящи се 

до осъществяване на трудовите правоотношения. 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. 

По отношение на работното време допуснатите нарушения се установяват много 

трудно, тъй като това може да стане единствено по обяснения на работниците поради 

липса на присъствени форми, отразяващи действително отработените дни.  

Проблем оказващ влияние върху дейността на Д „ИТ” е непознаването на нормативната 

уредба от страна на работодателите, което води до нарушаване на законовите 

разпоредби при осъществяване на трудовите правоотношения и осигуряването на 

здравословни и безопасни условия за работа. Документацията се води от фирми или 



физически лица, чиято квалификация не отговаря на изискванията в областта на 

трудовото законодателство. 

Наред с контрола при осъществяване на трудовите правоотношения, контролната 

дейност е насочена и към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от 

страна на работодателите. Проблеми в тази насока се очертават предимно в отрасли с 

висок производствен риск: „Строителство на сгради и съоръжения”, „Сухопътен 

транспорт”, „Леене на метали” и др., където вероятността за възникване на трудови 

злополуки е голяма. Анализа на трудовия травматизъм през 2015 г. показва, че броя на 

работещите пострадали при трудови злополуки намалява. Това в определена степен е 

обусловено от измененията в структурата на производството, както и от обновлението 

на технологиите, работното оборудване и подобряване условията на труд. През 2015 г. 

са разследвани 31 трудови злополуки, като 6 случая са с летален изход. Причините за 

настъпилите злополуки са свързани най-често с неспазване от страна на работещите на 

правилата за безопасна работа. 

Въпреки, че производствения риск в обекти от отрасли „Хотели”, „Ресторанти” и 

„Търговия на дребно” не е висок и в тези икономически дейности има случаи на 

възникнали трудови злополуки. Причините са, че дейността по осигуряването на ЗБУТ 

е сведена до провеждане на инструктажи по безопасност и здраве при работа и 

запознаване с инструкциите за безопасна работа, като не се обръща достатъчно 

внимание на контрола от страна на длъжностните лица за спазване на установените 

правила. Друго направление по което е насочена инспекционната дейност през 2015 г. е 

спазване на разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта. Осъществения 

контрол е по повод извършване на посредническа дейност по наемане на работа в 

страната, чужбина и на морски специалисти от фирми – посредници, командироване на 

български граждани в чужбина, работа на чужденци в Р България, спазване на 

процедурата за извършване на масови уволнения. Не са установени груби нарушения 

на законодателството в тази област, с изключение на един случай на извършени масови 

уволнения, без да са уведомени институциите, които по закон следва да получават 

информация относно предстоящи съкращения, с цел избягване на напрежението на 

пазара на труда. 

В хода на осъществения контрол в областта на служебните правоотношения са 

установени пропуски по отношение на спазване изискванията на ЗДСл, които не са 

съществени и за отстраняването на които на работодателите са приложени 

принудителни административни мерки. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РД „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ 

Настоящият отчет за дейността на Регионална дирекция за социално подпомагане – 

Бургас за 2015 г. 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, контролиране дейността и осъществяване на методическа 

помощ на дирекциите "Социално подпомагане", във връзка с: 

 1.1. Промяна на нормативната уредба, в т.ч. постъпили запитвания на 

дирекциите, относно прилагането й  и дадени отговори на РДСП.  



 През 2015 г. за координация на дейностите във връзка с промяна на 

нормативната уредба са проведени работни срещи със служителите, по време на които 

са обсъждани писма и указания, свързани с промяна на нормативната уредба както 

следва:  

Закон за социално подпомагане и Правилника да неговото приложение 

 Писмо на АСП № 9100-5/08.01.2015 г., относно разработена Методика за 

разпределение на средствата по Фонд „ Социална закрила” . 

 Писмо на АСП № 9100-10/14.01.2015 г., относно дългосрочно настаняване в Дом 

за стари хора – с. Баня, общ. Нова Загора и в Дом за стари хора – гр. Трявна.     

 Писмо на  АСП № 9100-52/21.03.2015 г., относно стартиране изпълнението на 

Проект „ Нови възможности за грижа”. 

 Писмо изх. № 9100-67/17.04.2015 г. на Изп. Директор на АСП, относно Анекс 

към Междуинституционално споразумение от 01.12.2014 г., за сътрудничество 

между Фонд „Социална закрила” и АСП. 

 Писмо № 9100-73/05.05.2015 г., касаещо Оперативна програма по Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица 2014-2020 г., в т.ч. 

закупуване на хранителни продукти, предоставяне на пакети хранителни 

продукти, осигуряване на топъл обяд и техническа помощ. 

 Писмо № 9100-89/27.05.2015 г., касаещо Оперативна програма на Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите са лица 2014-2020 г. 

 Писмо с изх.№9100-01 от 17.07.2015г. на Изпълнителния директор на АСП 

относно получени доходи от участие в избирателни комисии и организация на 

работата на ДСП, съвместно с общинската администрация.  

 Писмо с изх.№9100-145 от 20.08.2015г. на Изпълнителния директор на АСП 

относно обнародвано в ДВ бр.63 ПМС №211 от 13.08.2015г. за изменение и 

допълнение в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  

 Писмо с изх.№9100-147 от 27.08.2015г. на Изпълнителния директор на АСП 

относно удостоверяване на работа по реда на чл.114а от Кодекса на труда от 

безработни лица в трудоспособна възраст.  

 Писмо с изх.№9100-161 от 17.09.2015г. на Изпълнителния директор на АСП 

относно прилагане на промените в Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, във връзка със сключване на еднодневни трудови 

договори по реда на чл.114а от Кодекса на труда от безработни лица в 

трудоспособна възраст. 

 Писмо с изх. № 9100-217 от 15.12.2015 г. на заместник изпълнителния директор 

на АСП, относно прилагане на чл.12 от ППЗСП. 

Закон за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане. 

 Писмо № 9100-3 от 06.01.2015 г., относно запазване на размерите на семейните 

помощи за деца и средномесечния доход през 2015г. 

 Писмо на АСП  с вх. № 241-44/10.02.2015 г., относно  публикуван Проект на 

закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца и мотиви 

към проекта.  

 Писмо на  АСП № 9100-44/10.03.2015 г. във връзка с  въвеждането на нов ред  за 

издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от 

компетентните органи на медицинската експертиза в НОИ.     

 Писмо изх. № 9100-78 от 19.05.2015 год. на изпълнителния директор на АСП, 

относно Решение №12921/30.10.2014 г. на ВАС по административно дело № 

5993 от 2013 г., с което се отменя чл. 19, ал. 2 от ППЗСПД. 

http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZSP/%D1%85%D1%85-9100_0073_%D0%BE%D1%82_05.05.2015___15_29_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZSP/%D1%85%D1%85-9100_0073_%D0%BE%D1%82_05.05.2015___15_29_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZSP/%D1%85%D1%85-9100_0073_%D0%BE%D1%82_05.05.2015___15_29_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZSP/%D1%85%D1%85-9100_0073_%D0%BE%D1%82_05.05.2015___15_29_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZSP/%D1%85%D1%85-9100_0089_%D0%BE%D1%82_27.05.2015___16_42_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZSP/%D1%85%D1%85-9100_0089_%D0%BE%D1%82_27.05.2015___16_42_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0003_%D0%BE%D1%82_06.01.2015___17_52_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0003_%D0%BE%D1%82_06.01.2015___17_52_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif


 Писмо с изх. № 9100-132 от 17.07.2015 год. на изпълнителния директор на АСП, 

относно обнародване в ДВ бр. 53 от 14.07.2015 г. на ПМС № 175 от 10.07.2015 г. 

за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици записани за 

първи път в първи клас, за учебната 2015/2016г. 

 Писмо с изх. № 9100-142 от 07.08.2015 год. на изпълнителния директор на АСП, 

относно обнародване в ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г. на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за семейни помощи за деца.  

 Писмо с изх. № 9100-151 от 09.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП, 

относно обезпечаване прилагането на разпоредбата на чл. 2, ал. 6 и 

предвидените в нея родови групи случаи от ЗИД на ЗСПД, обнародван в ДВ бр. 

57 от 28.07.2015г., до приемането на измененията и допълненията в ППЗСПД, 

чрез които ще бъдат регламентирани условията и редът за предоставяне на 

помощите в   натура. 

 Писмо с изх. № 9100-153 от 11.09.2015 г. във връзка с прилагане на чл. 7,  ал. 8 и 

§ 25 от ЗИД на ЗСПД, обнародван в ДВ бр. 57/28.07.2015 г. 

 Писмо с изх. № 9100-190 от 29.10.2015 год. на изпълнителния директор на АСП, 

относно обнародване в ДВ бр. 80 от 16.10.2015 г. на ПМС № 276 от 12.10.2015 г. 

за изменение и  допълнение на ППЗСПД. 

 Писмо с изх. № 9100-219 от 15.12.2015 год. на изпълнителния директор на АСП, 

относно унифициране на подхода при предоставянето на помощите в натура 

съгласно чл. 2, ал. 6 от ЗСПД и утвърдени Вътрешни правила за администриране 

и осчетоводяване на предоставянето на семейни помощи в натура по ЗСПД.  

 Писмо с изх. № 9100-225 от 22.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП, 

относно размерите на помощите по ЗСПД обнародвани в ЗДБРБ за 2016 г. 

публикуван в ДВ бр. 96 от 09.12.2015 г.  

Наредба  № РД-07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП 

 Писмо с изх. № 9100-112 от 29.06.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП, 

относно направените  изменения и допълнения в Наредба РД-07-5 от 2008 г. на 

МТСП за условията и  реда за отпускане на целева помощ за отопление. 

 Писмо с изх. № 9100-132 от 17.07.2015 г., относно направените  изменения и 

допълнения в Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП за условията и реда 

за отпускане на  целева помощ за отопление обнародвани в ДВ бр. 56 от 

24.07.2015 г. 

Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото 

приложение 

 Писмо № 9100-0056 от 26.03.2015г. – Относно: образци по Правилника за 

прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

 Писмо с изх. № 9100-82 от 22.05.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП, 

относно възстановяване на неизползвани по предназначение суми за целеви 

помощи.  

 Писмо с изх. № 9100-111 от 29.06.2015 г. на изпълнителния директор на АСП, 

относно вид на увреждане по смисъла на Закона за здравето и поднормативните 

актове във връзка с изпълнение на чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона 

за интеграция на хората с увреждания.  

Закон за закрила на детето и Правилник за неговото прилагане 

 Писмо с изх. № 9103-10/29.01.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП 

относно Националната правна рамка за присъствие на адвокати на срещите на 

социалните работници с деца, родители, настойници, попечители и информация 

http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/PNO/%D1%85%D1%85-9100_0078_%D0%BE%D1%82_19.05.2015___15_10_0.tif
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZIHU/%D1%85%D1%85-9100_0056_%D0%BE%D1%82_26.03.2015.rar
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/internal_site/UP-ZIHU/%D1%85%D1%85-9100_0056_%D0%BE%D1%82_26.03.2015.rar


за правната рамка относно представяне на оригинали и/или копия на адвокати и 

родители от работни протоколи от срещите и докладите.  

 Писмо с изх. № 9109-1/13.02.2015 г. на АСП, относно предоставянето на 

социалните услуги по отглеждане и възпитание на деца – „седмична грижа” и 

„дневен престой” в ДДЛРГ.  

 Указателно писмо № 9100 – 26/06.02.2015 г. на АСП във връзка със списък и 

макети на справките за социално подпомагане, социални услуги, закрила на 

детето и период на отчитането им в АСП за 2015 г. 

 Писмо с изх. № 9100-43/09.03.2015 г. на АСП с приложено становище на 

Комисията за защита на личните данни, във връзка със защита на личните данни 

по случаи с международен елемент, свързани с деца, които се нуждаят от 

закрила в страната или в чужбина.  

 Писмо с изх. № 9100-68/17.04.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП 

относно предоставяне на информация по случаите на уязвими лица, семейства и 

деца в риск, публикувани в бюлетина на Агенция за социално подпомагане – 

„Преглед на печата”.  

 Писмо с изх. № 9103-22/13.05.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП с 

приложен Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции. 

 Писмо на АСП с  изх. №  9102-927/02.06.2015г. на Изпълнителния директор на 

АСП относно извършена тематична проверка от Инспектората на Агенция за 

социално подпомагане в Центровете за работа с деца на улицата с указания  за  

изисквания към услугата ЦРДУ.  

 Писмо с изх. № 9103-29/26.06.2015 г. на АСП относно нормативното задължение 

на проучващия социален орган /ДСП/ и на вписващия социален орган /РДСП/ 

преди вписване на осиновяващи за пълно осиновяване в Националния регистър 

на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване 

по чл. 85 от СК, за прилагане на института на „обичайното местопребиваване” 

на тези лица.   

 Писмо с изх. № 9100-115/01.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП, 

относно прилагане на подзаконови нормативни актове, издадени от 

Министерство на земеделието и храните и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството по отношение изискванията, свързани с храненето 

на потребителите в социалните услуги в общността от резидентен тип. 

 Писмо с изх. № 9100-128/14.07.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП с 

указания по въпроси, свързани с осиновителната процедура от гледна точка 

вписването на деца в регистрите по чл. 83 и чл. 113, ал. 1, т. 1 от Семейния 

кодекс. 

 Писмо с изх. № 9103-32/30.07.2015 г. на АСП относно указания за изготвяне на 

социален доклад до съдебен орган при спор относно упражняване на родителски 

права, режим на лични контакти, разрешение за излизане в чужбина /при 

условията на заместващо съгласие/ и др.  

 Писмо с изх. № 92-16-30/22.07.2015 г. на Министерство на правосъдието с 

указания при работа с акредитираните организации по процедури по 

международно осиновяване.  

 Служителите на ОЗД са запознати с писмо изх. № 9103-41/24.08.2015 г. на 

Изпълнителния директор на АСП относно прилагане на Постановление на 

Министерски съвет № 208 от 10.08.2015 г. за закриване на Домове за медико – 

социални грижи, което е в сила от 18.08.2015 г. 



 Писмо с изх. № 9100-167/28.09.2015 г. на АСП относно предприемането на 

действия от всяка институция, съобразно компетенциите и правомощията при 

премахване и на незаконни постройки на територията на страната. 

 Писмо на АСП Изх.№9100-151/09.09.2015г. относно изготвяне на социален  

 доклад за отпускане  на семейни помощи в натура. 

 Писмо с изх. № 9103-53/16.10.2015 г. на АСП, относно осъществяване на 

наблюдение и подкрепа на детето и семейството в следосиновителния период. 

Предоставени са насоки и указания за подобряване и уеднаквяване на работата в 

отделите „Закрила на детето”.  

 Писмо с изх. № 9103-58/28.10.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП с 

указания по дейностите и организацията на работа в Кризисните центрове за 

деца и зачестилите заявки за съдействие от ОЗД в ДСП.  

 Писмо с изх. № 9103-62/11.11.2015 г. на АСП във връзка с направени 

допълнения и изменения в Закона за убежището и бежанците, които пряко 

засягат дейността на Дирекции „Социално подпомагане”.  

 Писмо с изх. № 9103-65/23.12.2015 г. на АСП с указания за уеднаквяване на 

практиката и ефективното предоставяне на услугата „Приемна грижа” от страна 

на доставчици – дирекции „Социално подпомагане” и общини.  

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” 

 Писмо на АСП № 9100-14/19.01.2015 г. във връзка с изпълнение на Заповед № 

РД- 01-45 от 19.01.2015 г. на Министъра на труда и социалната политика с която 

е изменена и допълнена Национална програма „Асистенти на хора с 

увреждания” за 2015 г. 

 Писмо с изх. № 9102-227/23.12.2015 год. на изпълнителния директор на АСП 

реализиране на НП АХУ, дейност „Личен асистент”.  

 Писмо с изх.№ 9100-209 от 01.12.2015 г. относно изпълнение на т. 4.44 от раздел 

IV и т. 7.6.5 от раздел VIII на НП АХУ и извършване на актуална преценка на 

лицата, включени в Програмата за наличие на условия за продължаване на 

участието в нея.  

Наредба № Н -19/02.12.2008 г. за условията и реда  за освобождаване на лица с 50 и 

над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица и 

семйства , отглеждащи деца с трайни увреждания до 18- годишна възраст и до 

завършване на средно образовние, но не по- късно от 20- годишна възраст от 

винетни такси  при  ползване на републиканските пътища 

 Писмо на АСП № РД 01-43/04.03.2015 г.  във връзка  изменение на Наредба № Н 

-19/02.12.2008 г. за условията и реда  за освобождаване на лица с 50 и над 50 на 

сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица и 

семйства , отглеждащи деца с трайни увреждания до 18- годишна възраст и до 

завършване на средно образовние, но не по- късно от 20- годишна възраст от 

винетни такси  при  ползване на републиканските пътища. 

 Писмо с изх. №9100-210/01.12.2015 г. на зам. изпълнителния директор на АСП 

относно приемане на заявления-декларации за безплатен винетен стикер по реда 

на Наредба Н-19 от 02.12.2008 г.  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 През м. март 2015 г. стартира ОП РЧР, проект «Нови възможности за грижа» в 

партньорство с общините. В отчетния период е получена Методика за 

извършване на оценка на потребностите от услугата «Личен ассистент» и 

определяне на индивидуален месечен бюджет. Изпълнението на дейностите и 

ангажиментите на ДСП в регион Бургас са за предстоящото тримесечие. 



1.2. Извършени проверки от Инспектората на АСП и от Дирекция „Вътрешен 

одит.  

През първото тримесечие на 2015 г. Инспектората към Изп. Директор на АСП е 

извършил една комплексна проверка в ДСП – Карнобат и една тематична проверка в 

ДСП – Карнобат по отношение отпускането на помощи по реда на чл.8Д от ЗСПД. По 

повод дадените задължителни предписания експертите от РДСП – Бургас извършиха 

проверка на място и указаха методическа помощ с цел правилно прилагане на 

нормативната уредба. С писмо изх. № 121-620/06.04.2015 г. директорът на РДСП – 

Бургас уведоми Ръководителя на Инспектората към Изп. Директор на АСП за 

констатациите.  

При проверката на място в ДСП – Карнобат на 03.03.2015 г. комисията от РДСП – 

Бургас установи, че всички препоръки са изпълнени. Директорът на ДСП – Карнобат е 

издал административни заповеди с които е определила длъжностно лице, което да е 

администратор на данни за документи насочени към ЗД, определила е длъжностно 

лице, което да задава срокове и да следи спазването им при изпълнение на задачите, да 

изготвя справки за неизпълнените задачи. По повод констатациите за не връчени 

заповеди по реда на ЗСПД в срок и не вписани документи преди 01.02.2014 г. 

директорът на ДСП – Карнобат е разпоредил със заповед стриктно да се спазват 

разпоредбите в законодателството, а в описите на текущите молби-декларации да бъдат 

вписани всички документи, представени към преписките.   

През първото тримесечие на 2015 г. Инспектората към Изп. Директор на АСП е 

извършил две проверки в ДСХ гр. Бургас и ДСХ гр. Средец. 

През първото тримесечие на 2015 г. бяха извършени проверки от Дирекция „Вътрешен 

одит” в ДСП – Карнобат, ДСП - Поморие и РДСП – Бургас. По повод дадени 

предписания директорите на ДСП – Карнобат, ДСП – Поморие са изготвили планове за 

действие с цел  предотвратяване на риска, които са съгласувани от директора на РДСП 

– Бургас. 

През второто тримесечие на 2015 г. Инспектората към Изп. Директор на АСП е 

извършил една комплексна проверка в ДСП – Руен, една тематична проверка в ДСП – 

Поморие по отношение отпускането на помощи по реда на чл.28 от ППЗИХУ и една 

проверка по предписания от комплексна проверка в ДСП - Поморие.  

По повод дадено предписание от извършената тематична проверка по чл.28 от 

ППЗИХУ с писмо изх. № 121-620/16.06.2015 г. директорът на РДСП – Бургас е 

изпратил информация до г-жа Румяна Георгиева – Главен директор на Главна дирекция 

„Социално подпомагане”, относно оказаната методическа помощ за изпълнение на 

даденото предписание, а именно да се изписва коректно нормативното основание за 

отпускане на добавката за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, а именно 

чл.28, ал.1, от ППЗИХУ, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗИХУ. 

По повод дадени предписания от извършена проверка по изпълнение на дадени 

предписания от комплексна проверка в ДСП - Поморие с писмо изх. № 121-

620/06.07.2015 г. директорът на РДСП – Бургас е изпратил информация до 

Ръководителя на Инспектората на АСП, относно оказаната методическа помощ и 

изпълнение на предписанията. 

При проверката на място в ДСП – Поморие на 11.06.2015 г. и 30.06.2015 г. комисията 

от РДСП – Бургас e установила, че всички препоръки са изпълнени. Директорът на 

ДСП – Поморие е издал административни заповеди с които е определил длъжностни 

лица, които да отговарят за коректното водене на изискуемата документация свързана 

със спазване на указателните писма и разпоредбите в законодателството по отношение 

на закрилата на децата. Комисията на РДСП – Бургас е констатирала, че всички 

предписания са изпълнени. 



По повод извършената комплексна проверка в ДСП – Руен, РДСП – Бургас ще отрази 

изпратената информация в отчета за дейността на РДСП за третото тримесечие на 2015 

година. 

През второто тримесечие на 2015 г. Инспектората към Изп. Директор на АСП е 

извършил три проверки в ДВХФУ с. Ясна поляна, общ. Приморско, ДСХ гр. Айтос, и 

ДВХД с. Огнен, общ. Карнобат. 

През второто тримесечие на 2015 г. от Дирекция „Вътрешен одит” не е извършвана 

проверка в ДСП  от регион Бургас и РДСП - Бургас.  

През третото тримесечие на 2015 г. Инспектората към Изп. Директор на АСП е 

извършил една комплексна проверка в Дом за стари хора „Долче Вита“ гр. Българово с 

доставчик „Елит - БГ“ ЕООД.  

По повод дадени предписания от извършената комплексна проверка от Инспектората 

на АСП в ДСП – Руен през м. юни 2015 г. С писмо изх. № 121-76/28.07.2015 г. 

директорът на РДСП – Бургас е уведомил ръководителя на Инспектората, че при 

проверката на място в ДСП – Руен на 21.07.2015 г. комисията от РДСП – Бургас e 

установила, че всички препоръки са изпълнени. Директорът на ДСП – Руен е издал 

административни заповеди с които е определил длъжностни лица, които да отговарят за 

коректното водене на изискуемата документация свързана със спазване на указателните 

писма и разпоредбите в законодателството по отношение на социалната закрила, 

закрилата на децата и правата на хората с увреждания.  

През третото тримесечие на 2015 г. от Дирекция „Вътрешен одит” не е извършвана 

проверка в ДСП  от регион Бургас и РДСП - Бургас.  

През четвъртото тримесечие на 2015 г. Инспектората към Изп. Директор на АСП е 

извършил една комплексна проверка в ДСП – Царево от 05.10.2015 г. до 08.10.2015 г. е 

една проверка по предписания в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. 

Факия, общ. Средец.  

По повод дадени предписания от извършената комплексна проверка от Инспектората 

на АСП в ДСП – Царево на 03.12.2015 г. комисия от РДСП – Бургас извърши проверка 

на място по дадените задължителни предписания. С писмо изх. № 121-143/04.12.2015 г. 

директорът на РДСП – Бургас е уведомил ръководителя на Инспектората, че при 

проверката  е установено, че всички предписания са изпълнени. Директорът на ДСП – 

Царево е издал административни заповеди с които е определил длъжностни лица, които 

да отговарят за коректното водене на изискуемата документация свързана със спазване 

на указателните писма и разпоредбите в законодателството по отношение на 

социалната закрила, закрилата на децата и правата на хората с увреждания.  

През четвъртото тримесечие на 2015 г. Инспекторатът на  АСП е извършил една  

проверка в РДСП - Бургас по случаите на две деца - брат и сестра - едното дете вписано 

в регистъра на деца подлежащи на пълно осиновяване, а другото в процес на вписване. 

Проверката не е установила пропуски по отношение на воденето на документацията в 

РДСП. По случая е дадена методическа помощ на ОЗД/ДСП Созопол за осъществяване 

на регулярен контрол и напомняне   на задълженията за пълно съдействие от страна на 

професионалните приемни семейства за реализиране на планираните цели в плановете 

за действие .  

По повод постъпил сигнал от гражданин, касаещ работата на ДСП – Карнобат по 

отношение на отпускането и изплащането на семейни помощи за деца е извършена 

проверка от Инспектората на АСП. В РДСП – Бургас не е постъпил протокол /доклад с 

предписания за извършване на допълнителни действия с цел подобряване на работата 

на дирекцията. 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. от Дирекция „Вътрешен одит” е извършена 

проверка в РДСП – Бургас по повод управление и контрол на бюджетните средства при 



начисляване и изплащане на еднократна помощ за безплатно пътуване на многодетни 

майки на основание чл.8г от ЗСПД и изплатени пътни разходи на служители от ДСП. С 

писмо изх. № 241-2393/09.12.20105 г. Дирекция „Вътрешен одит“ е изпратила до 

директора на РДСП – Бургас доклад за извършената проверка и не е дала препоръки за 

подобряване на дейността на ДСП в област Бургас и РДСП –Бургас.   

1.3. Извършени тематични проверки.  

През първото тримесечие на 2015 г. комисия на РДСП - Бургас е извършила проверки в 

ДСП от регион Бургас, както следва: 

- ДСП – Карнобат на 14.01.2015 г., 

- ДСП – Бургас на 10.03.2015 г., 

- ДСП – Поморие на 19.03.2015 г., 

Проверките са извършена с цел осъществяване на контрол и указване на методическа 

помощ с цел уеднаквяване на практиката по прилагане на законодателството в 

дирекцията. Във връзка с Правилата за отпускане, изплащане и възстановяване на 

социални, семейни помощи и добавки от ДСП, утвърдени от Изпълнителния директор 

на АСП. 

Със заповед на директора на РДСП - Бургас бяха посетени гореспоменатите дирекции и 

беше извършена проверка на създадената организация на работа и ежемесечните 

проверки от страна на длъжностните лица от ДСП с цел недопускане на неправомерни 

плащания. Във връзка с ежегодния прием на молби-декларации за отпускане на 

месечна помощ по реда на чл.9 от ППЗСП и изпълнението на разпоредбите на чл.12 от 

ППЗСП, свързани с  полагане на общественополезен труд от безработните лица в 

трудоспособна възраст избирателно бяха проверени приетите и отпуснати месечни 

помощи по чл.9 от ППЗСП. Проверените ДСП от регион Бургас имат действащи 

договори с общинските администрации за предприемане на действия  по реда на чл.12 

от ППЗСП и имат разработени програми за полагане на общественополезен труд, които 

са съгласувани с Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас. Осъществен е контрол на 

работата на отделите ХУСУ, по отношение работата по изготвяне на социална оценка 

на лицата с увреждания, отпускането на интеграционни добавки и отпускането на 

медицински изделия. Констатациите от проверките са описани в протоколи. При 

посещението в ДСП , експертите от РДСП -Бургас са извършили проверка на 

произволно избрани досиета на подпомагани лица по различните нормативни 

основания по ЗСП, ЗСПД, ЗИХУ и ЗЗД при които е сравнен размера на отпуснатите 

помощи по заповед и ведомост. Проверени са начислените суми и въведените IВАN 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 ДСП от регион Бургас. 

За извършените проверка са съставени протоколи, които са изпратени сканирани в 

съответното ДСП, като след получаването му директорът на ДСП е вписал датата на 

получаване и е подписал протокола. Сканирана последната страница на протокола е 

върната обратно в РДСП - Бургас. 

По повод възникнали конкретни казуси от практиката на ДСП в регион Бургас и с цел 

указване на методическа помощ РДСП – Бургас е  отправила писмени запитвания 

до АСП свързани с  правилното прилагане на ЗСПД и ЗИХУ както следва: 

- по повод изплащане на интеграционни добавки по реда на чл.28 от ППЗИХУ на лица с 

увреждания провели рехабилитация в Балнеохотел „Стряма” гр. Баня /писмо изх. № 

121-13/19.01.2015 г. на РДСП – Бургас/ е указано от АСП с писмо изх. № 241-

189/06.02.2015 г. , че са налице всички кумулативни условия за отпускане на месечна 

добавка за социална интеграция за балнеолечение в посочения балнеохотел. 



- по повод изплащане на интеграционни добавки по реда на чл.28 от ППЗИХУ на лица с 

увреждания провели рехабилитация в Хотел „Здравница” гр. Поморие /писмо изх. № 

121-23/02.02.2015 г. на РДСП – Бургас/ е указано от АСП с писмо изх. № 241-

293/06.02.2015 г. , че са налице всички кумулативни условия за отпускане на месечна 

добавка за социална интеграция за балнеолечение в посочения балнеохотел. 

- по повод издадени медицински протоколи от специализирани ЛКК /писмо изх. № 121-

4/23.01.2015 г. на РДСП – Бургас/ е указано от АСП с писмо изх. № 241-145/21.01.2015 

г. , че когато разпоредбите на специален нормативен акт, какъвто е ППЗИХУ, не са 

синхронизирани с тези на друг специален нормативен акт – Закона за лечебните 

заведения, се прилагат разпоредбите на нормативния акт от по-висок ранг. 

- по повод заверка на копия на болнични листи на самоосигуряващи се лица от ТП на 

НОИ /писмо изх. № 121-42/05.03.2015 г. на РДСП - Бургас/ е указано от АСП с писмо 

изх. № 9100-44/10.03.2015 г., че самоосигуряващите се бременни жени, които попадат в 

хипотезата на чл.5а, ал.2 от ЗСПД е необходимо да представят заверено копие от 

болничния лист за временна неработоспособност. В случаите в които същите нямат 

печат подписват копието на болничния лист , вярно с оригинала. В тези случаи при 

подаването на молбата-декларация по реда на чл.5а самоосигуряващото се лице 

представя болничния лист за справка.  

През второто тримесечие на 2015 г. комисия на РДСП - Бургас е извършила тематични 

проверки в ДСП от регион Бургас, както следва: 

- ДСП – Созопол на 07.04.2015 г., 

- ДСП – Царево на 21.05.2015 г., 

- ДСП – Руен на 26.05.2015 г., 

- ДСП – Айтос на 10.06.2015 г., 

- ДСП – Поморие на 11.06.2015 г., 

- ДСП – Бургас на 18.06.2015 г., 

Проверките са извършена с цел осъществяване на контрол и указване на методическа 

помощ с цел уеднаквяване на практиката по прилагане на законодателството в 

дирекцията и във връзка с Правилата за отпускане, изплащане и възстановяване на 

социални, семейни помощи и добавки от ДСП, утвърдени от Изпълнителния директор 

на АСП. 

Със заповед на директора на РДСП - Бургас бяха посетени гореспоменатите дирекции и 

беше извършена проверка на създадената организация на работа и ежемесечните 

проверки от страна на длъжностните лица от ДСП с цел недопускане на неправомерни 

плащания. Във връзка с ежегодния прием на молби-декларации за отпускане на 

месечна помощ по реда на чл.9 от ППЗСП и изпълнението на разпоредбите на чл.12 от 

ППЗСП, свързани с  полагане на общественополезен труд от безработните лица в 

трудоспособна възраст избирателно бяха проверени приетите и отпуснати месечни 

помощи по чл.9 от ППЗСП. Проверените ДСП от регион Бургас имат действащи 

договори с общинските администрации за предприемане на действия  по реда на чл.12 

от ППЗСП и имат разработени програми за полагане на общественополезен труд, които 

са съгласувани с Дирекция „Инспекция по труда” – Бургас. Осъществен е контрол на 

работата на отделите ХУСУ, по отношение работата по изготвяне на социална оценка 

на лицата с увреждания, отпускането на интеграционни добавки и отпускането на 

медицински изделия. Констатациите от проверките са описани в протоколи. При 

посещението в ДСП, експертите от РДСП -Бургас са извършили проверка на 

произволно избрани досиета на подпомагани лица по различните нормативни 

основания по ЗСП, ЗСПД, ЗИХУ и ЗЗД при които е сравнен размера на отпуснатите 

помощи по заповед и ведомост. Проверени са начислените суми и въведените IВАN 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 ДСП от регион Бургас. 

За извършените проверка са съставени протоколи, които са изпратени сканирани в 

съответното ДСП, като след получаването му директорът на ДСП е вписал датата на 

получаване и е подписал протокола. Сканирана последната страница на протокола е 

върната обратно в РДСП - Бургас. 

През второто тримесечие на 2015 г. в РДСП – Бургас не са постъпвали писма по 

конкретни казуси от практиката на ДСП в регион Бургас и поради тази причина не са  

отправяни писмени запитвания до АСП.  

През третото тримесечие на 2015 г. комисия на РДСП - Бургас е извършила проверки в 

ДСП от регион Бургас, както следва: 

- ДСП – Созопол на 08.09.2015 г., 

- ДСП – Бургас на 28.09.2015 г., 

Проверките са извършена с цел осъществяване на контрол по спазване на Правилата за 

отпускане, изплащане и възстановяване на социални и семейни помощи и добавки от 

ДСП, утвърдени от Изпълнителния директор на АСП и указване на методическа помощ 

и с цел уеднаквяване на практиката по прилагане на законодателството. 

Със заповеди на директора на РДСП - Бургас бяха посетени гореспоменатите дирекции 

и беше извършена проверка на създадената организация на работа и ежемесечните 

проверки от страна на длъжностните лица от ДСП с цел недопускане на неправомерни 

плащания. Беше извършена проверка на начислените и изплатени помощи през м. 

септември 2015 г., като беше проверено има ли декларирани сметки в подадените 

молби-декларации и по получена обратна информация от обслужващата банка сметките 

в които са приведени сумите на лицата. Експертите от РДСП -Бургас са извършили 

проверка на произволно избрани досиета на подпомагани лица по различните 

нормативни основания по ЗСП, ЗСПД, Наредба № РД-07/5/2008 г., ЗИХУ и ЗЗД при 

които е сравнен размера на отпуснатите помощи по заповед и ведомост. Проверени са 

начислените суми и въведените IВАN на лицата в програмния продукт. 

Във връзка с приема на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление 

за отоплителен сезон 2015/2016 година избирателно бяха проверени приетите молби-

декларации и отпуснатите целеви помощи по реда на Наредба № РД-07/5/2008 г. В 

проверените ДСП от регион Бургас стриктно се спазва нормативната уредба и 

указателните писма на АСП. Проверени бяха досиета семейства, подали молби-

декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласник по реда на чл.10а от 

ЗСПД. В проверените дирекции стриктно се спазва действащата нормативна уредба. 

Осъществен е контрол на работата на отделите ХУСУ, по отношение работата по 

изготвяне на социална оценка на лицата с увреждания, отпускането на интеграционни 

добавки и отпускането на медицински изделия. Констатациите от проверките са 

описани в протоколи.  

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 ДСП от регион Бургас. 

За извършените проверка са съставени протоколи, които са изпратени сканирани в 

съответното ДСП, като след получаването му директорът на ДСП е вписал датата на 

получаване и е подписал протокола. Сканирана последната страница на протокола е 

върната обратно в РДСП - Бургас. 

През третото тримесечие на 2015 г. в РДСП – Бургас не са постъпвали писма по 

конкретни казуси от практиката на ДСП в регион Бургас и поради тази причина не са  

отправяни писмени запитвания до АСП.  



По повод Заповед № РД01-1537/13.10.2015 Г. Изп. Директор на АСП е разпоредил през 

четвъртото тримесечие на 2015 г. да се извърши проверка в ДСП по спазване и 

прилагане на Правилата за отпускане, изплащане и възстановяване на социални и 

семейни помощи и добавки. Със Заповед № РД01-155/15.10.2015 г. директорът на 

РДСП – Бургас е определил комисия да извършени проверки във всички ДСП от регион 

Бургас и изнесените работни места, по график както следва: 

- ДСП – Поморие на 21.10.2015 г., 

- ДСП – Айтос на 27.10.2015 г., 

- ДСП – Карнобат на 05.11.2015 г., 

- ДСП – Руен на 10.11.2015 г., 

- ДСП – Бургас на 17.11.2015 г. 

- ДСП – Созопол на 19.11.2015 г., 

- ДСП – Царево на 03.12.2015 г. 

Комисията посети гореспоменатите дирекции извърши проверка на създадената 

организация на работа и ежемесечните проверки от страна на длъжностните лица от 

ДСП с цел недопускане на неправомерни плащания. Беше извършена проверка на 

начислените и изплатени помощи през м. септември, октомври, ноември 2015 г., като 

беше проверено има ли декларирани сметки в подадените молби-

декларации/заявления-декларация и по получена обратна информация от обслужващата 

банка сметките в които са приведени сумите на лицата. Експертите от РДСП -Бургас 

извършиха проверка на произволно избрани досиета на подпомагани лица по 

различните нормативни основания по ЗСП, ЗСПД, Наредба № РД-07/5/2008 г., ЗИХУ и 

ЗЗД при които е сравнен размера на отпуснатите помощи по заповед и ведомост. 

Проверени са начислените суми и въведените IВАN 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 ДСП от регион Бургас. 

За същите са съставени протоколи, които са изпратени сканирани в съответното ДСП, 

като след получаването му директорът на ДСП е вписал датата на получаване и е 

подписал протокола. Сканирана последната страница на протокола е върната обратно в 

РДСП - Бургас. 

Обобщена информация за извършените проверки е изпратена до Гл. Директор на 

Главна дирекция „Социално подпомагане“ с писмо изх. № 121-18/09.12.2015 г. 

През четвъртото тримесечие на 2015г. са изготвени две запитвания, както следва: 

- едно запитване /писмо изх. № 121-150/28.12.2015 г./ до Изп. Директор на АСП, 

относно изплащане на месечна помощ по чл.8/5/ ЗСПД на непълнолетна майка /размера 

на дължимата сума е 96,67 лв./. До настоящия момент в РДСП – Бургас не е постъпил 

отговор от АСП.  

- едно запитване /писмо изх. № 121-153/30.12.2015г./ до Изп. Директор на АСП, 

относно ползване на почасова социална услуга – Дневен център за деца с увреждания. 

До настоящия момент в РДСП – Бургас не е постъпил отговор от АСП.  

1.5. Осъществен контрол и реализирана методическа помощ по изпълнението 

на мерките за закрила на детето. 

През първото тримесечие на 2015г. РДСП-Бургас е извършила  проверки и  е 

осъществен контрол в ОЗД/ДСП-Карнобат, Созопол и Поморие по изпълнение 

дейности по закрила на детето. Проверката е установила, че ежемесечно всеки 

социален работник до 3-то числа на месеца представя писмено на началник отдел ЗД 

информация за развитието на всеки случай, по който работи. Информацията се 

предоставя под формата на табличен типов доклад. Началниците на ОЗД осъществяват 

контрол по предприетите дейности и мерки. Извършен е мониторинг за спазване на 



сроковете по уведомяване на РДСП за вписване на деца в регистъра за пълно 

осиновяване. При проверките не са установени пропуски.  

По повод възникнали конкретни казуси от практиката на ДСП в регион Бургас, относно 

работата на ОЗД и с цел указване на методическа помощ РДСП – Бургас е  отправила 

писмени запитвания до АСП както следва: 

- по повод искане на родител на достъп до документи по които работи ОЗД във връзка с 

дете в риск и становище на Комисията за защита на личните данни за даване на пълен 

достъп до всички документи , РДСП – Бургас е изискала становище от АСП за 

конкретизиране на документите, до които е редно да получи достъп родителя с цел 

защита на другия родител и интереса на детето. До настоящия момент в РДСП – Бургас 

не е получен отговор.   

През 2015 г. експерт от  РДСП Бургас е извършил проверка на работата на ОЗД във 

всички ДСП в регион Бургас. Проверката е установила, че всички социални работници 

от ОЗД са представили на началниците на отдели социални доклади с информация за 

случаите, по които са работили.  Началниците  на ОЗД/ДСП в Бургаски регион  са 

предоставили обобщени доклади за всеки месец на директорите на ДСП. Не са 

установени пропуски.  

При проверките РДСП Бургас установи, че началник отделите ЗД съгласуват всички 

социални доклади, планове за действие, оценки на потребностите и цялата входяща и 

изходяща кореспонденция, като дават и методически указания на социалните 

работници  за всеки отделен случай. 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. РДСП Бургас извърши проверка и по отношение 

работата на ОЗД по случаите на деца, настанени по административен ред в 

специализирани институции, социални услуги от резидентен тип и приемни семейства.  

Не са установени пропуски. През отчетното тримесечие експерти от  РДСП Бургас са  

извършили проверка относно работата на ОЗД/ДСП за месеците октомври, ноември и 

декември 2015г. Проверката установи, че всички социални работници от ОЗД са 

представили на началниците на отдели социални доклади с информация за случаите, по 

които са работили.  Началниците  на ОЗД/ДСП в Бургаски регион  са предоставили 

обобщени доклади за всеки месец на директорите на ДСП. Не са установени пропуски.  

При проверките РДСП Бургас установи, че началник отделите ЗД съгласуват всички 

социални доклади, планове за действие, оценки на потребностите и цялата входяща и 

изходяща кореспонденция, като дават и методически указания на социалните 

работници  за всеки отделен случай. 

 1.6. Провеждан на регионални срещи и съвещания.  
През 2015 г. директорът на РДСП - Бургас е провел дванадесет регионални съвещания, 

а главните експерти от РДСП - Бургас са провели по дванадесет екипни срещи с 

началник-отдели СЗ и ХУСУ и ЗД от ДСП в регион Бургас. 

На съвещанията са разгледани всички получени указателни писма от АСП и са дадени 

методически указания за правилното им прилагане.  

На екипните срещи с началник отделите са разглеждани и конкретни казуси от 

практиката на ДСП в региона, свързани с правилното прилагане на измененията в 

ППЗСП и ЗСПД ЗИХУ, Наредба Н-19 и ЗЗД . 

 А. Социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане. 

През м. февруари 2015 г. в област Бургас беше обявено бедствено положение в 

общините Камено, Бургас и Средец. В следствие на проливните дъждове бяха 

наводнени жилищни сгради както следва:  

- за община Камено - гр. Камено ул. „Герена” , с. Тръстиково; 



- за община Бургас - най-тежко са пострадали кв. Лозово, кв. Долно езерово, 

кв. Сарафово на гр. Бургас, с. Равнец и с. Братово; 

- за община Средец - най-силно засегнати са с. Дебелт, гр. Средец, с. Факия, с. 

Орлинци и с. Проход; 

 Тези събития доведоха до увеличаване броя на подпомогнатите лица и семейства 

с еднократни помощи по реда на чл.16 от ППЗСП. Във връзка с наводненията бяха 

отпуснати общо 164 еднократни социални помощи в максимален размер /325 лв./ общо 

в размер на 53 300 лв. за покриване на щетите от наводнението.  

 Брой санкционирани семейства с деца, подпомагани с месечна помощ по чл. 

9 от ППЗСП. 

Санкционирани лица и семейства Бр. 

Недобросъвестно получили СП (брой  лица/семейства), установени в отчетното 

тримесечие 4 

Брой семейства с деца, допуснали 5 неизвинени отсъствия 383 

- в т.ч. деца, допуснали 5 неизвинени отсъствия 440 

Брой молби във връзка с чл.9, ал.3, т.8г 13 

- брой деца без имунизации 13 

През 2015 г. / с натрупване / броя на издадените заповеди за възстановяване на 

недобросъвестно получени месечни помощи по чл. 9 от ППЗСП е четири /директорът 

на ДСП Айтос е издал две заповеди /една за община Айтос и една за община Камено/, 

директорът на ДСП Созопол / за община Созопол/ и директорът на ДСП – Царево е 

издал една заповед за община Царево/. Санкциите са свързани с недобросъвестно 

декларирани доходи от страна на лицата. 

През 2015 година в регион Бургас са санкционирани 383 семейства с 440 деца за 

допуснати 5 неизвинени отсъствия от страна на децата, а поради липса на 

задължителни имунизации са санкционирани 13 семейства с 13 деца.  

 Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:  

 
 Общ 

брой: 

От тях 

потвърдени: 

От тях 

отменени: 

От тях актове, които не са 

разглеждани, поради изтекла 

давност и/или законова 

несъстоятелност: 

През четвърто 

тримесечие на 2015 г. 

14 12 2 0 

През третото тримесечие 

на 2015 г. 

6 5 0 1 

През второто тримесечие 

на 2015 г. 

3 3 0 0 

През първото тримесечие 

на 2015 г. 

2 2 0 0 

 

 Аналитична информация: 

- За отменените заповеди поради незаконосъобразност: две отменени заповеди на 

директора на ДСП –Бургас за настаняване на две лица в ЗЖХУИ гр. Бургас. 

Мотивите за отмяна на заповедите е възрастовата граница на настаняваните лица в 

услугата, съгласно Правилника за вътрешния ред на зашитеното жилище. 

-  За отменените заповеди поради немотивираност: няма отменени 

-  За отменените заповеди поради други причини: няма отменени 

 Б. Семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца. 

 Брой санкционирани семейства с деца, подпомагани с месечни помощи по 

реда на чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца: 



Брой санкционирани семейства за 5 неизвинени отсъствия на децата им  3169 

- Брой деца с 5 или повече неизвинени отсъствия 3458 

Брой санкционирани семейства на деца в предучилищна възраст с 3 или 

повече отсъствия  

359 

- Брой деца в предучилищна възраст с 3 или повече отсъствия по 

неуважителни причини  

370 

Брой издадени заповеди за отказ на основание чл.17 ал.3 т.12 от ППЗСПД  168 

- Брой деца, за които е отказано отпускането на месечна помощ по чл.7 от 

ЗСПД  

191 

През 2015 г. са санкционирани общо 3169 семейства за 3458 деца, допуснали 5 или 

повече неизвинени отсъствия и 359 семейства за 370 деца в предучилищна възраст, 

които са допуснали 3 или повече дни отсъствия по неуважителни причини.  

Въпреки упражнената санкция спрямо тези семейства все още броя на децата, които 

допускат неизвинени отсъствия е голям. И през учебната 2015/2016 г.  РДСП – Бургас и 

РИО на МОН - Бургас ежемесечно обменят данни за броя на получените в РДСП - 

Бургас справки за деца, допуснали неизвинени отсъствия по училищата и детските 

градини в региона. Данните се съпоставят от експертите на РИО -Бургас с тези 

подавани от училищата и при извършване на проверки по дейността на училищата с 

цел недопускане на укриване на отсъстващи ученици. 

Поради липса на имунизации през 2015 г. са санкционирани 168 семейства с 191 деца. 

По-голяма част от отказите, свързани с липсата на имунизации на децата в семейството, 

са в резултат на не представяне, в нормативно определените срокове на медицински 

документ, удостоверяващ направените имунизации, и то преимуществено в случите на 

подадени молби-декларации от родители, чиито постоянен адрес е на територията на 

регион Бургас, а действителното местоживеене е в други региони. 

 Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:  
 
 Общ 

брой: 

От тях 

потвърдени: 

От тях 

отменени: 

От тях актове, които не са 

разглеждани, поради 

изтекла давност и/или 

законова несъстоятелност: 

През четвърто  

тримесечие на 2015 г. 

2 2 0 0 

През третото  

тримесечие на 2015 г. 

5 5 0 0 

През второто  

тримесечие на 2015 г. 

1 1 0 0 

През първото  

тримесечие на 2015 г. 

2 2 0 0 

 Аналитична информация: 

- За отменените заповеди поради незаконосъобразност: няма отменени 

- За отменените заповеди поради немотивираност: няма отменени 

- За отменените заповеди поради други причини: няма отменени 

В. 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 за 2015 г.  

 

Реален брой лица с увреждания - общо  16262 

- в т.ч. реален брой деца с РЕЛКК/ЦЕЛКК/ТЕЛКК/НЕЛКК  1281 

Общо месечни добавки за социална интеграция 34613 



Месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги 16253 

2. Месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни 

услуги  

3323 

3. Месечна добавка за обучение - общо 18 

4. Месечна добавка за диетично хранене и лекарства  10556 

5. Месечна добавка за достъпна информация 4166 

6. Месечна добавка - наем на общинско жилище  40 

7. Добавка за балнеолечение  257 

 Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:  
 

 Общ 

брой: 

От тях 

потвърдени: 

От тях 

отменени: 

От тях актове, които не са 

разглеждани, поради изтекла 

давност и/или законова 

несъстоятелност: 

През четвърто  

тримесечие на 2015 г. 

0 0 0 0 

През третото  

тримесечие на 2015 г. 

1 1 0 0 

През второто  

тримесечие на 2015 г. 

1 1 0 0 

През първото  

тримесечие на 2015 г. 

9 2 6 1 

 Аналитична информация: 

- За отменените заповеди поради незаконосъобразност: предприета е отмяна на 6 

административни акта. 

Две заповеди на директор на ДСП са отменени, тъй като в Закона за лечебните 

заведения районна, областна, и междуобластна болница е заличено. Когато 

разпоредбите на специален нормативен акт, какъвто е ППЗИХУ не са синхронизирани с 

тези на друг специален нормативен акт - ЗЛЗ, се прилагат разпоредбите на нормативния 

акт от по – висок ранг.  

Двете заповеди са били издадени на основание чл. 42, ал.2 от ППЗИХУ във връзка с 

чл.14, ал.2 от ЗИХУ, като в мотива за отказа е посочено, че протокол издаден от СЛКК 

по УНГ към МБАЛ Черноморска не съответства на условията посочени в т. 5а, колона 4 

от Приложение 7 на чл. 40, ал.1 от ППЗИХУ. Целта на заповедите е била отказване на 

цифров слухов апарат и батерии.    

Четири заповеди на директор на ДСП са отменени, тъй като обектът, в който е ползвана 

услугата – балнеолечение и рехабилитация отговаря на стандартите на Наредба № 

30/19.07.2004г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и 

рехабилитационна медицина”. Заповедите са били издадени на основание чл. 42, ал.7 от 

ЗИХУ и чл.33, ал.2/34, ал.1 от ППЗИХУ, като мотива за отказа е бил, че обекта издал 

разходооправдателния документ не отговаря на медицински стандарт „Физикална и 

рехабилитационна медицина”. Със заповедта е била отказана помощ по чл. 42, ал.2, т.2 

от ЗИХУ. 

- За отменените заповеди поради немотивираност: няма отменени заповеди 

-  За отменените заповеди поради други причини: няма отменени заповеди 

 По две от заповедите, по които е предприето обжалване, жалбите са отхвърлени, 

тъй като е установено, че заповедите са правилно постановени.  Една жалба е оставена 

без разглеждана, тъй като е подадена от лице, което не е страна в производството.  

ІІ. Дейности, свързани със социалните услуги. 

1. Планиране и развитие на социалните услуги. 



Заложените в Годишния план за изпълнение на стратегиите в областта на 

социалните услуги съобразно бюджета на общините за 2015 г. (вид, целева група, 

капацитет).  
№  Община Вид на 

социалната 

услуга 

Целева група капаци

тет 

Адрес на 

предоставяне на 

социалната 

услуга 

Източници на финансиране 

1 община  

Айтос 

Защитено 

жилище за лица 

с умствена 

изостаналост 

Лица  

над 18 г. с 

умствена 

изостаналост 

10 гр. Айтос Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за  държавно 

делегирана дейност от 

01.01.2015 г.  

2 община 

Созопол 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 с. Атия,  общ. 

Созопол 

Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.01.2015 г. 

3 община 

Созопол 

ЦОП  Деца от 0 до 18 

години и 

семейства в 

риск 

25 гр. Созопол Услугата е изградена по Проект 

за трансгранично 

сътрудничество и е предвидена 

за държавно делегирана дейност 

от 01.01.2015 г. 

4 община 

Карнобат 

ЦНСТ 

 за лица УИ 

Лица с умствена 

изостаналост 

15 гр. Карнобат  Услугата е изградена по Проект 

„ Живот в общността” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.01.2015 г.  

5 община 

Карнобат 

ЦСРИ  

за лица 

Лица с 

увреждания 

30 гр. Карнобат Услугата е изградена по Проект 

„ Живот в общността” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.01.2015 г. 

6 община  

Средец 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи без 

увреждания 

Деца/ младежи 

без увреждания 

12 гр. Средец Услугата е предвидена за 

разкриване като държавно 

делегирана дейност във връзка 

със закриването на ДДЛРГ 

„Щурче” гр. Средец. 

7 община      

Несебър 

ЦОП Деца от 0 до 18 

години и 

семейства в 

риск 

25 гр.Несебър Услугата е съществуваща, като 

през 2014 г. е финансирана от 

бюджета на община Несебър. 

Предвидена за държавно 

делегирана дейност през 2015 г.  

8 община  

Бургас 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 гр. Бургас Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.01.2015  

9 община  

Бургас 

ЦНСТ 

 за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 гр. Бургас Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.05.2015 г. 

10 община  

Бургас 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 гр. Бургас Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.05.2015 г. 



11 община  

Бургас 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 гр. Бургас Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.05.2015 г. 

12 Община 

 Бургас 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 гр. Бургас Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.05.2015 г. 

13 община 

Поморие 

ЦНСТ  

за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Деца/ младежи с 

увреждания 

14 гр. Поморие Услугата е изградена по Проект 

„Детство за всички” и е 

предвидена за държавно 

делегирана дейност от 

01.10.2015 г. 

 През 2015 г. в Област Бургас е планирано да бъдат разкрити 13 нови 

социални услуги в общността с общ капацитет 215 места, разпределени по вид 

както следва: 

1. ЗЖ за лица с умствена изостаналост – 1 бр., капацитет 10  места 

2. ЦНСТ за деца/ младежи с увреждания – 7 бр., общ капацитет 98 места 

3. ЦНСТ за деца/ младежи без увреждания – 1 бр., капацитет 12 места  

4. ЦНСТ за лица с умствена изостаналост – 1 бр., капацитет 15 места 

5. ЦОП – 2 бр., общ капацитет 50 места 

6. ЦСРИ за лица – 1 бр., капацитет 30 места 

Заетост през тримесечието в социалните услуги (по отчетените данни в справката за 

места и заетост на СИ и СУО, делегирани от държавата дейност), на база на средно 

месечна заетост. 

Област: Бургас 
 

 

 

 

Община 

Вид 

специализир

ана 

институция/с

оциална 

услуга в 

общността 

Местонахожде

ние, адрес, 

телефон 

Капац

итет 

Заетос

т към 

края 

на 

отчет-

ния 

перио

д 

Средно 

месечна 

заетост 

Заетос

т на 

СИ/С

У в % 

Настанени 

в СИ, 

които 

ползват СУ 

в 

общността 

Изведени 

от СИ, 

настанени 

в СУ в 

общността 

резидентен 

тип 

Настанени в 

СУ-

резидентен 

тип, които 

ползват и 

други СУ в 

общността 

Реинт

егрира

ни 

Община  

Айтос     

Дом  

за стари хора  

гр.Айтос, 

Парк 

"Славеева 

река"  

0558/2-79-77 

32 25 24 75% 0 0 0 1 

Община  

Айтос     

Дневен 

център за 

възрастни 

хора с 

увреждания 

гр.Айтос, ул. 

Гурко"3, 

0558/2-24-13 

30 21 20 67% 0 0 0 0 

Община  

Айтос     

Дневен 

център за 

деца с 

увреждания 

гр.Айтос, ул. 

"Гурко"3, 

0558/2-86-10 

15 13 13 87% 0 0 0 0 

Община  

Айтос     

Защитено  

жилище 

 за хора с  

умствена 

изостаналост 

гр.Айтос, ул. 

"Ради 

Боруков“ 20, 

0884200478;08

84200477 

10 10 10 100% 0 0 0 0 

Община 

 Бургас 

Дом за  

стари хора 

гр.Бургас, ул. 

"Цар 
32 26 26 81% 0 0 0 2 



Самуил"117, 

056/81-39-84 

Община 

 Бургас 

Дневен 

център за 

възрастни 

хора с 

увреждания 

гр.Бургас, жк 

"Славейков" 

бл.10,вх.А и 

В,  

056/58-18-72 

30 30 29 97% 0 0 0 0 

Община 

 Бургас 

Център 

 за социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за възрастни 

гр.Бургас, жк 

"Зорница" 

бл.47, вх.7, 

партер, 

056/86-20-01 

40 51 51 127% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Защитено  

жилище за 

хора с 

умствена 

изостаналост 

гр.Бургас, ул. 

"Поп Грую" 

45,  

056/81-39-89 

10 10 10 100% 0 0 0 1 

Община 

Бургас 

Защитено  

жилище за 

хора с 

психични 

разстройства 

гр.Бургас, 

кв."Меден 

Рудник" ул. 

"Кооператор" 

32,  

056/50-40-87 

8 7 7 87% 0 0 0 1 

Община 

Бургас 

Защитено  

жилище за 

хора с 

умствена 

изостаналост 

гр.Бургас, кв. 

Акациите",  

ул."Ангел 

Кънчев” 18, 

056/84-93-05 

7 7 7 100% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Кризисен  

център за 

деца 

гр.Бургас, кв. 

Акациите",  

ул."Ал. 

Невски" 10, 

056/84-90-14 

8 1 1 13% 0 0 0 2 

Община  

Бургас 

Дневен  

център за 

деца с 

увреждания 

гр.Бургас, ул. 

"Места"81, 

056/83-91-27 

24 24 24 100% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

гр.Бургас, 

ул."Ал. 

Батенберг" 

1А,  

056/84 62 39, 

056/84-62-40 

15 15 15 100% 0 0 3 0 

Община  

Бургас 

Център за 

обществена 

подкрепа 

гр.Бургас, жк. 

Братя 

Миладиновиу

л. "Дрин" 9 

56/53-04-05 

100 134 133 133% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Център  

за работа 

 с деца  

на улицата 

гр. Бургас , ул. 

"Сан 

Стефано" 32,  

056/83-13-36 

15 8 9 60% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Център  

за социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за възрастни 

гр. Бургас, кв. 

Победа ул. 

"хан 

Омуртаг"36Б 

056/84-85-33 

15 19 19 127% 0 0 0 0 



Община  

Бургас 

Център за  

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за възрастни 

гр. Бургас, ул. 

"Мария 

Луиза"9, 

056/82-52-05 

15 15 17 113% 0 0 0 0 

Община 

 Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

гр. Бургас, жк 

„Славейков" 

бл.63, вх.7 

ет.5, 

0898/599876 

7 7 6 86% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

гр.Бургас, к/с 

Възраждане, 

ул."Дебелт"63, 

0879/656669 

8 8 8 100% 0 0 0 0 

Община 

 Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

гр.Бургас, к/с 

"Меден 

рудник", 

бл.408,вх.А, 

0895/506269 

8 7 7 88% 0 0 0 0 

Община  

Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

деца/младеж

и без 

увреждания 

гр.Бургас,  

ж.р. "Меден 

рудник", ул. 

Кооператор35. 

0879/656614 

14 10 10 71% 0 0 2 0 

Община 

 Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

деца/младеж

и с 

увреждания - 

2 

гр.Бургас, 

ж.р."Меден 

рудник", ул. 

„Кооператор“ 

33. 

0879656614 

14 10 10 71% 0 0 0 1 

Община 

 Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

деца/младеж

и с 

увреждания - 

3 

гр.Бургас, 

кв."Лазур", 

ул."Места", 

бл.166 

14 10 10 71% 0 0 2 0 

Община 

 Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

деца/младеж

и с 

увреждания - 

4 

гр.Бургас, 

кв."Ветрен", 

ул. "Пролет" 

бл.46 

14 9 9 65% 0 0 0 0 

Община 

 Бургас 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

деца/младеж

гр.Бургас, 

кв."Ветрен",  

ул.Пролет, 

бл.48. 

0879/656619 

14 9 9 65% 0 0 0 0 



и с 

увреждания - 

5 

Община 

 Бургас 

Център за  

временно 

настаняване 

гр. Бургас, 

 кв. Акациите 

ул. "Беласица" 

№ 6, 

056/82 55 43   

15 2 2 13% 0 0 0 1 

Община 

 Бургас 

Център за 

 временно 

настаняване 

гр. Бургас, кв. 

"Акациите", 

ул. "Беласица" 

№ 6,  

056/82 55 43  

15 4 7 47% 0 0 0 0 

Община  

Камено 

Дом за  

възрастни  

хора с 

умствена 

изостаналост 

с. Русокастро, 

05918/22-51 
130 128 129 99% 0 0 0 0 

Община 

Карнобат 

Дом за 

възрастни 

хора с 

деменция 

с.Огнен, 

05578/23-76 
45 45 45 100% 0 0 0 0 

Община 

Карнобат 

Център за  

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за деца 

гр. Карнобат, 

ул. "Гурко" 6, 

0559/22518 

30 36 35 117% 0 0 0 0 

Община 

Карнобат 

Център за  

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за възрастни 

гр.Карнобат, 

ул."Хаджи 

Димитър" 3, 

0882/003354; 

0889/003106 

30 55 56 187% 0 0 0 0 

Община 

Карнобат 

Защитено 

 жилище за 

 хора с 

умствена 

изостаналост 

с. Искра,  

0888/110703 
10 10 10 100% 0 0 0 0 

Община 

Карнобат 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

възрастни 

хора с 

умствена 

изостаналост 

с.Искра/бивш 

дом за деца с 

умствена 

изостаналост 

ет.1/, 

05522/2364 

15 15 15 100% 0 0 4 0 

Община 

Карнобат 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

възрастни 

хора с 

психични 

разстройства 

с.Искра /бивш 

дом за деца с 

умствена 

изостаналост 

ет.2/, 

05522/2364 

15 15 15 100% 0 0 7 0 

Община 

Карнобат 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

гр.Карнобат, 

ул. "Страцин" 

№1, 

0889/979479 

14 13 13 93% 0 0 11 0 



младежи с 

увреждания 

Община 

Карнобат 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи с 

увреждания 

гр.Карнобат, 

ул."Сакар 

планина" 24, 

0882/003015 

14 12 12 86% 0 0 9 0 

Община 

Карнобат 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

възрастни 

хора с 

умствена 

изостаналост 

гр.Карнобат, 

ул."Хаджи 

Димитър" 3, 

0882/003354; 

0882/003158 

15 15 15 100% 0 0 15 0 

Община 

Карнобат 

Център за 

обществена 

подкрепа 

гр.Карнобат 

ул."Алекси 

Нейчев"14 

0559/22113  

28 32 34 121% 0 0 0 0 

Община  

Малко  

Търново  

Дом за 

възрастни 

хора с 

психични 

разстройства 

с.Заберново, 

общ. Малко 

Търново, 

05958/23-41 

60 60 60 100% 0 2 0 0 

Община 

 Малко  

Търново  

Дневен 

център за 

възрастни 

хора с 

увреждания 

гр.Малко 

Търново, ул. 

"Г.Кирков“ 14, 

05952/35-36 

45 45 45 100% 0 0 0 0 

Община 

Несебър 

Център за 

обществена 

подкрепа 

гр.Несебър, 

ул."Струма"14

0554/42295  

25 25 20 80% 0 0 0 0 

Община 

Поморие 

Дом за  

възрастни  

хора с 

 физически 

увреждания 

с.Горица, ул. 

"Св.св.Кирил 

и Методий"  

57,  

05969/20-30; 

0882/420145 

52 46 47 90% 0 0 0 0 

Община 

Поморие 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

с.Бата,  

ул."Иван 

Вазов" № 31, 

05967/21-50; 

0882/420146 

12 12 11 92% 0 0 0 0 

Община 

Поморие 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи с 

увреждания 

Гр.Поморие, 

ул.“Възражда

не“2 

0888/660056 

14 11 11 79% 0 0 3 0 

Община 

Поморие 

Социален 

 учебно-

професионал

. център 

с. Бата,ул. 

"Социален 

дом" №1, 

05967/20-50 

0882/420144 

40 33 28 70% 0 0 0 0 

Община 

Поморие 

Център за 

обществена 

подкрепа 

гр.Поморие, 

ул."Марица" 7 

0882/420038, 

40 46 45 113% 0 0 0 0 



0596/32435 

Община 

Поморие 

Защитено  

жилище  

за хора с  

умствена 

изостаналост 

с.Бата, ул. 

"Социален 

дом"1, 

0882/420144 

10 8 9 90% 0 0 3 0 

Община 

Поморие 

Преходно  

Жилище 

 за лица 

 с. Бата, ул. 

"Социален 

дом" 1, 

0882/420144 

10 10 10 100% 0 0 4 0 

Община 

Поморие 

Център за  

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за възрастни 

гр. Поморие, 

ул."Смирна"1А 

0596/86500, 

0887/420426 

20 23 25 125% 0 0 0 0 

Община 

Приморс

ко 

Дом за  

възрастни  

хора с  

физически 

увреждания 

с. Ясна  

поляна, 

05504/4261 

51 51 50 99% 0 0 0 0 

Община 

Созопол 

Център за 

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

за деца 

гр.Черноморец 

ул. Оборище 15  

0550/4-20-34 

34 30 24 70% 0 0 0 0 

Община 

Созопол 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи с 

увреждания 

с. Атия, ж.к. 

"Блоковете" 

34,  

05914/2232 

14 11 11 79% 0 0 9 0 

Община 

Созопол 

Център за 

обществена 

подкрепа 

гр. Созопол,  

ул. "Милет" 6 

0550/22125 

25 24 18 73% 0 0 0 0 

Община  

Средец 

Дом за  

стари хора 

гр. Средец,  

ул. "Максим 

Горки" № 1, 

05551/71-95 

45 42 41 91% 0 0 0 2 

Община  

Средец 

Дом за 

 възрастни  

хора с 

 умствена 

изостаналост 

 с. Факия, 

05555/23-24 
30 30 30 100% 0 0 0 0 

Община  

Средец 

Дневен  

център за  

деца с  

увреждания 

гр. Средец,               

ул. "Братя 

Миладинови" 

№ 4                

05551/77-21. 

20 14 15 75% 0 0 0 0 

Община  

Средец 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

гр.Средец, 

ул."Т. 

Николов" №65 

05551/30-27; 

31-39 

8 8 8 100% 0 0 1 0 

Община  

Средец 

Център за 

настаняване 

от семеен 

гр. Средец, 

ул."В. 

Коларов"№16

8 7 7 88% 0 0 1 1 



тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

8,  

05551/30-27 

Община  

Средец 

Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за деца/ 

младежи без 

увреждания 

гр. Средец, 

ул."В. 

Коларов"68,  

05551/31-66 

12 9 9 75% 0 0 1 3 

Община  

Средец 

Център за 

обществена 

подкрепа 

гр. Средец,  

ул. "Васил 

Коларов" 28 

05551/30-72 

30 39 41 137% 0 0 0 0 

Община  

Средец 

Кризисен  

център за 

деца 

гр. Средец,  

ул. "Васил 

Коларов" 168 

05551/77-21 

10 4 5 50% 0 0 0 3 

Община 

Сунгурла

ре 

Дом  

за възрастни 

хора с 

деменция 

с. Славянци, 

05571/42-75 
40 40 39 98% 0 0 0 0 

Община 

Сунгурла

ре 

Дом  

за стари хора 

с. Лозарево, 

05576/22-14 
45 43 44 98% 0 0 0 0 

Община 

Сунгурла

ре 

Дневен  

център за 

стари хора 

гр. 

Сунгурларе, 

Лесопарк 

"Ичмата", тел. 

0878/915268 

12 12 12 100% 0 0 0 0 

   Общо:   1 587 1551 1537 97% 0 2 75 23 

 Заетост през тримесечието в социалните услуги 

Средно месечната заетост през към края на 2015г. в социалните услуги е 1537 при 

капацитет 1587 места. В процентно съотношение е 97%. 

 Свободни места - причини и предприети мерки  

В края на 2015 г., свободните места в услугите са 138, чакащи за настаняване 344, в 

сравнение с предходното тримесечие на отчетния период /третото тримесечие на 

2015г./ свободните места са 172, чакащи за настаняване са 338, 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015, с предходното тримесечие на отчетния 

период /третото тримесечие на 2015г./ се наблюдава различие, както в свободните 

места, така и в чакащите за настаняване.  

- Ниска заетост на капацитета на услугите за деца се наблюдава в:  

- Дневен център за деца с увреждания / Айтос  и Средец/ 

- кризисен център за деца / Бургас/ 

- Център за работа с деца на улицата /Бургас/ 

- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания /в 4-ри 

ЦНСТ в Бургас, едно в с.Бата и две ЦНСТ Средец/ 

- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания  /в 4-ри 

ЦНСТ Бургас, две ЦНСТ Карнобат  и едно Созопол, с. Атия/ 

- Център за обществена подкрепа / Несебър, Созопол/ 

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца /гр. Черноморец, общ. 

Созопол/ 

- Кризисен център за деца /Средец/ 

- СУПЦ с. Бата, Поморие  

- Ниска заетост на капацитета на услугите за възрастни се наблюдава в: 



- дом за стари хора / Бургас, Айтос, Средец и Лозарево / 

- дневен център за възрастни с увреждания / Айтос/ 

- защитено жилище за хора с психични разстройства /Бургас/ 

- Център за временно настаняване /Бургас и в двата центъра/ 

- Дом за възрастни хора с умствена изостаналост /с. Русокастро, общ. Камено/ 

- Дом за възрастни с физически  увреждания /Поморие/ 

- Социално учебно професионален център /с. Бата, общ. Поморие/ 

- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост /Поморие/ 

- Основни причини за наличие на свободни места в СУ през отчетното 

тримесечие: 

- Забавяне на настаняването в резултат на удължаване на процедурата изискваща 

получаване на оригинални актуализирани документи от изпращащата Дирекция 

„Социално подпомагане”, по настоящ адрес за издаване на заповед за настаняване; 

- Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Нови 

възможности за грижа” на ОПРЧР в общините в регион Бургас, която се явява 

алтернатива на социалните услуги ДДД.  

- Липса на постъпили молби от лица, желаещи да ползват социалните услуги: 

ДСХ, ДЦВУ и ДЦДУ; 

- Необходимостта лицата да заплащат потребителска такса, което допълнително 

натоварва бюджета на лицата с трайни увреждания с ниски доходи; 

- Липсата на отделение за лица с невъзможно самообслужване и 24 часово 

медицинско наблюдение за ДСХ Айтос; 

Причините за незаети места в ЦНСТДМ и ЦНСТДМУ  е липсата на оценен риск за 

деца. Работи се усилено по превенция на изоставането и недопускането деца да бъдат 

настанени в социални услуги извън семейството, което е и един от принципите на 

Закона за закрила на детето, а именно отглеждане на децата в семейна среда. 

Причините за незаетите места в ЦРДУ е изтеклите направления за ползване на 

социални услуги. Родителите на децата, ползващи услуги не са подали заявление за 

продължаване предоставянето на социалната услуга. 

Причините за незаетите места ДЦДУ е, че липсват деца в риск, които да се нуждаят от 

социалната услуга. 

За наличните свободни места в специализираните институции и социалните услуги в 

общността  през четвъртото тримесечието, се предоставя информация на приемните в О 

ХУСУ и в изнесените работни места, както и комплект документи на кандидат 

потребители, за които след постъпване в дирекциите „Социално подпомагане“ ще 

бъдат предприети съответните действия по ППЗСП. 

Анализът показва, че независимо, че ДСП от региона своевременно издават заповед за 

настаняване на чакащите лица се получава разминаване от задължителните срокове по 

връчване на заповедта на лицето, възможността му за обжалване в 7 дневен срок и 

настаняването му. Самото настаняване на лицето не винаги се извършва в рамките на 

календарния месец.  

Предприети мерки:  
През настоящото четвърто тримесечие са предприети следните мерки за запълване 

капацитета на социални услуги с налични свободни места: 

 В сайта на  Община Бургас е изложена информация със снимков материал за 

материална база на предлаганите социални услуги на територията на общината. С цел 

популяризирането им се разпространяват рекламни брошури, публикуват се 

периодично в местната преса публикации за отразяване на организирани събития и 

чествания. 



- При приемане на заявления за изготвяне на социална оценка потенциалните 

потребители се запознават с предоставяните социални услуги в Дневните центрове за 

деца и за възрастни хора с увреждания (възможностите за рехабилитация, обучение и 

др.). 

- информират се лицата подали заявления за ползване на СУ по ОП РЧР или домашен 

социален патронаж към ползване на социална услуга в Дневния център за възрастни с 

увреждания. 

- социалните работници от отдел ЗД при приемане на заявления за изготвяне на 

социална оценка на деца с трайни увреждания запознават родителите с предоставяните 

социални услуги в Дневен център за деца с увреждания (възможностите за 

рехабилитация, обучение и др.). 

- осъществява се контакт и с други общини за презентиране на услугите и набиране на 

потребители.  

- дирекциите „Социално подпомагане” практикуват своевременно да се издават 

Заповеди за ползване на услугата /за възрастни/ след извеждане на потребител в 

резидентен тип услуга или смърт на потребител. 

- популяризиране на социалната услуга в местната преса и радиовъзел. 

 Заетост над капацитета - причини и предприети мерки. 

 Заетост над капацитета се отчита в социалните услуги, където се ползват по 

часови услуги по график ЦОП, ЦСРИ и ЦРДУ. 

 През четвъртото тримесечие на 2015 г., над капацитета са настанени 102 и са 

услуги в общността, представляващи почасови услуги в сравнение с предходното 

тримесечие на 2015г. /третото тримесечие на 2015г./ са настанени над капацитета 74 и 

са услуги в общността, представляващи почасови услуги. 

Анализът показва, че през отчетния период, в сравнение с предходното тримесечие на 

отчетния период настанените над капацитета са в по-вече с 28. 

Причини:  
- Съгласно Методиката за ползване на социална услуга и писмо на Изпълнителния 

директор на АСП е позволено надвишаване  капацитета на услугата. Капацитета на 

ЦОП по Методика е средногодишен брой основни потребители и не следва да се 

разглежда като брой случаи на месец. 

 - нарастналото желание на родителите да ползват социални услуги в общността 

за работа с децата и семействата. 

Предприети мерки: 

В годишния план за развитието на социалните услуги в общините Карнобат /за ЦОП и 

ЦСРИ/ и  Бургас /за ЦОП/ са   заложили увеличение на капацитета. 

- ЦОП от 28 на 40 потребителя /община Карнобат/ 

  - ЦСРИ от 30 на 40 потребители /община Карнобат/ 

  - ЦОП от 100 на 120 потребители /община Бургас/  

    ОТЧЕТНО ТРИМЕСЕЧИЕ /четвъртото тримесечие на 2015г./ - От общия брой 

23 реитегрирани лица през отчетното тримесечие, процесът на реинтеграция на 

потребители от СИ И СУРТ, показва следното: 

- Върнати в семейна среда 10 лица (в т.ч. Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания Средец 1 лице; Дом за стари хора Средец 2 лица; Дом за 

стари хора Бургас 2 лица;   Дом за стари хора Айтос 1 лице; Кризисен център за деца 

Средец 3 лица; Защитено жилище за хора с умствена изостаналост  Бургас -  1 лице./ 

- Започнали самостоятелен живот 10 бр. (в т.ч. брой, Център за временно настаняване 

№1 - 1 лице; Център за временно настаняване № 2 – 5 лица; Кризисен център за деца 

Бургас 2; Защитено жилище за хора с умствена изостаналост Бургас 1; Център  за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания  – 1 бр. 



- Осиновени – 1 лице (в т.ч. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания Средец 3 лица /международно осиновяване/.  

ПРЕДХОДНО ТРИМЕСЕЧИЕ /третото тримесечие на 2015г./ - От общия брой 31 

реитегрирани лица през отчетното тримесечие, процесът на реинтеграция на 

потребители от СИ И СУРТ, показва следното: 

- Върнати в семейна среда 22 лица (в т.ч. Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания Бургас 1 лице;  Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания Средец 1 лице; Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания Карнобат 3 лица;  Дом за стари хора Средец 2 лица; Дом за 

стари хора Бургас 6 лица; Дом за стари хора Айтос 1 лице; СУПЦ Поморие 1 лице; 

Кризисен център Бургас 4 лица; Кризисен център Средец 3 лица. 

- Започнали самостоятелен живот 8 бр. (в т.ч. брой, Център за временно настаняване 

2 лица;  Кризисен център за деца Средец 1; Защитено жилище Бургас 4; СУПЦ 

Поморие 1 лице.  

- Осиновени – 1 лице  (в т.ч. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 

увреждания Бургас 1 лице /международно осиновяване/ 

Анализ: Броят на реинтегрираните деца и лица през настоящия отчетен период /23/ е 

по-нисък от този през предходното тримесечие /31/.  

Причина: Като причина за разликата може да се посочи, че 12 лица в по-малко са 

върнати в семейна среда /10 лица през четвъртото тримесечие и 22 лица през 

предходното тримесечие/. 

Натовареност на служителите, свързана с обработка на документи за ползване 

на СУ. 
Област 

Бургас:  

ДСП 

 

Община Брой 

подадени 

заявления 

за 

ползване 

на СУ през 

тримесечи

ето 

Брой 

изготвени 

социални 

доклади и 

оценка на 

потребност

ите през 

тримесечие

то 

Брой 

актуализи

рани 

документ

и/досиета 

през 

тримесеч

ието 

Брой издадени 

заповеди/напр

авления за 

ползване на 

СУ през 

тримесечието 

Брой служители, приели, 

проверили, обработили 

документите, 

ОБЩ 

БРОЙ 

в т.ч.  

ангажирани 

 само с  

обработван

е на 

документи 

в т.ч. 

ангажирани 

с 

обработване 

и на др. 

документи 

Обл. Бургас      302 504         130 316 42           0 42 

ДСП Айтос Айтос   11     22       0      9    3 0     3 

  Камено      3     6       0      4    2 0     2 

ДСП 

Бургас 
Бургас 160 324 103 148 14 0 14 

  Средец    9   18     5    7   2 0   2 

ДСП 

Карнобат 
Карнобат  25   35     1  43   7 0   7 

  Сунгурларе   3    8     1 13   2 0   2 

ДСП 

Поморие 
Поморие 35   35     7 37   4 0   4 

  Несебър 29   29   11 29   2 0   2 

ДСП Руен Руен   1     1     0   0   1 0    1 

ДСП 

Созопол 
Созопол 21   21     0 23   2 0    2 

  Приморско  2    2     0   1   1 0    1 

ДСП 

Царево 
Царево  0    0     0   0   0 0    0 

  М. Търново  3    3     2   2   2 0     2 

 Натовареност на служителите, свързана с обработка на документи за 

ползване на СУ.  



 През четвъртото тримесечие на 2015г. в отделите ХУСУ и ЗД 42 /четирдесет и 

двама/ служители са приели и обработили молби и заявления за ползване на социални 

услуги, както следва: 

 - Брой подадени заявления  за ползване на СУ – 302; 

 - Брой изготвени социални доклади и оценка на потребностите – 504; 

 - Брой актуализирани документи/ досиета –130; 

 - Брой издадени заповеди/ направления за ползване на СУ –316; 

През третото тримесечие на 2015г. в отделите ХУСУ и ЗД 44 /четирдесет и четири/ 

служители са приели и обработили молби и заявления за ползване на социални услуги, 

както следва: 

 - Брой подадени заявления  за ползване на СУ – 305; 

 - Брой изготвени социални доклади и оценка на потребностите – 549; 

 - Брой актуализирани документи/ досиета –134; 

 - Брой издадени заповеди/ направления за ползване на СУ –286; 

Анализът показва, че през четвъртото тримесечие на 2015г. служителите приемащи и 

обработващи молби за ползване на социални услуги са с 2-ма служители в по-малко в 

сравнение с второто тримесечие на 2015г. 

В сравнение на данните на четвъртото тримесечие 2015г. с тези на третото тримесечие 

на 2015г. се наблюдава незначително намаление при: брой подадени молби с 3 броя, 

брой актуализирани документи с 4 броя и при брой изготвени социални доклади с 45 

бр. а увеличение са наблюдава само  при брой  издадени заповеди с 30 броя. 

Служителите приемащи и обработващи молби за ползване на социални услуги са 

ангажирани и с приема и обработката на документи и по други нормативни основания, 

свързани със социалното подпомагане на хората с увреждания и закрила на детето.  

Социалните работници са ангажирани и със следните дейности: заседания на 

Консултативната комисия за изготвяне на социални оценки за деца и лица над 18 

години, съгласно ЗИХУ и ППЗИХУ; издаване на удостоверения за безплатно пътуване 

по БДЖ на лица и деца с трайни увреждания, съгласно чл.20 - ППЗСП; отпускане/отказ 

на дентална помощ и еднократна целева помощ за погребение на ветерани от войните, 

съгласно Наредба №3/2012г., ЗВВ и ППЗВВ, с целеви помощи за МИПСПС, съгласно 

ППЗИХУ; с Наредба Н 19/2008г. за осигуряване на безплатен винетен стикер на лица с 

трайни увреждания и семейства/лица отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 

години и до завършване на средно образование, не по-късно от 20 годишна възраст. 

Издадените направления за ползване на следните социални услуги: 

• провеждане на рехабилитация, оказване на психологическа и логопедична 

помощ; 

 задоволяване на здравните, образователни и специфични потребности на детето и 

развиване на умения за самостоятелен и независим начин на живот;  

 психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството за улесняване 

връзката на дете с родител и подобряване на общуването между членовете на 

семейството; 

 Молбите за ползване на социални услуги и издаването на необходимите документи 

са обработени от 42 социални работника.  

Анализ: През четвъртото тримесечие на 2015 г. са приели и обработили общо 

документи 1252, а през третото тримесечие на 2015 г. те са 1274, т.е . със 22 документа 

в по-малко през настоящото тримесечие, което е в съответствие и със по-малкото брой 

служители, приели, проверили, обработили документите, които през настоящото 

тримесечие те са 42, а през предходното тримесечие са 44.  

 



ІІІ. Дейности по закрила на детето   
1.Приемни семейства:  

През отчетното тримесечие не се наблюдават промени в динамиката на приемната грижа.  

 

2. Дейности на Регионална дирекция за социално подпомагане, свързана с осиновяванията: 

 

 

 

 

 

РДСП 

Кандидати за приемни семейства Утвърдени приемни семейства  

със заповед 

 

 

Общ 

брой 

заличен

и 

приемни 

семейств

а 

Актуално състояние на Регистъра на 

утвърдените  

приемни семейства към края на 

съответното тримесечие 

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 

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 

Общ брой 

вписани 

в регистъра 

(в т.ч. и 

служебно 

вписаните) 

В т.ч. 

доброво

лни 

приемни 

семейств

а 

В т.ч. 

професиона

лни 

приемни 

семейства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бургас 1 1 0 0 1 0 1 0 0 48 4 44 

 

 

 

 

 

 

 

РДСП 

 

Брой вписани в регистъра деца за осиновяване и кандидат-осиновители; брой осиновени деца 

Деца, вписани в регистъра за осиновяване Кандидат-осиновители, вписани в регистъра  

по постоянен адрес 

Осиновени деца  

през отчетния период 

Общ брой 

деца, 

вписани  

в регистъра  

към края на 

предходнот

о 

тримесечие 

Брой деца,  

които са 

вписани  

в регистъра 

през 

отчетния 

период 

Брой деца, 

заличени  

от 

регистъра 

през 

отчетния 

период 

Общ брой 

деца, 

вписани в 

регистъра 

към края 

на 

отчетния 

период 

Общ брой, 

вписани в 

регистъра 

кандидат-

осиновител

и към края 

на 

предходнот

о 

тримесечие 

Брой 

кандидат-

осиновители, 

които са 

вписани  

в регистъра 

през 

отчетния 

период 

Брой 

заличени 

кандидат-

осиновители 

от регистъра 

през отчетния 

период 

Общ брой 

кандидат-

осиновители, 

вписани в 

регистъра 

към края на 

отчетния 

период 

Общ брой деца - 

национално 

осиновяване, 

 през отчетния 

период 

Общ брой  

деца - 

международно 

осиновяване, 

през отчетния 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бургас 140 24 21 143 115 11 17 109 8 13 



3. Натовареността на служителите от отделите „Закрила на детето” – справка към края на отчетния тримесечен период. 

Дирекции "Социално 

подпомагане" 

Общ брой 

постъпили 

сигнали за 

деца в риск 

през 

четвъртото 

тримесечие 

2015 г. 

Общ брой 

отворени нови 

случаи по ЗЗД 

и ППЗЗД, по 

които е 

работено през 

четвърто 

тримесечие 

2015 г. 

В т.ч. мерки 

за закрила 

на детето в 

семейна 

среда през 

четвърто 

тримесечие 

2015 г. 

В т.ч. мерки за 

закрила на 

детето извън 

семейна среда 

през четвърто 

тримесечие 

2015 г. 

Брой случаи 

на оценяване 

на 

кандидати за 

приемни 

родители 

през 

четвърто 

тримесечие 

2015 г. 

Брой случаи 

на оценяване 

на кандидат-

осиновители 

през 

четвърто 

тримесечие 

2015 г. 

Участие в 

съдебни 

производства 

през четвърто 

тримесечие 

2015 г. за деца, 

за които не е 

отворен 

случай 

Общ брой 

служители в 

ОЗД към края 

на отчетното 

тримесечие 

Среден брой 

отворени 

случаи по 

ЗЗД и 

ППЗЗД на 

един 

служител, по 

които е 

работено 

през 

четвърто 

тримесечие 

2015 г. 

1 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9=2/8 

Област Бургас    638 199 161 38 0 14 194 31 6 

ДСП Айтос 112 43 41 2 0 0 23 4 11 

ДСП Бургас 183 61 36 25 0 10 100 12 5 

ДСП Карнобат  105 43 42 1 0 0 19 5 8.6 

ДСП Поморие 89 16 14 2 0 2 31 4 4 

ДСП Руен 98 27 23 4 0 0 5 3 9 

ДСП Созопол  34 3 2 1 0 1 10 1 3 

ДСП Царево 17 6 3 3 0 1 6 2 3 

 Броят на постъпилите сигнали за деца в риск през отчетния период е 638бр.  – с 34бр. повече от постъпилите сигнали на деца в риск 

през предходния отчетен период. Общият брой отворени нови случаи по ЗЗД и ППЗЗД, по които е работено през четвъртото тримесечие на  

2015г. са  199   -  с 1 бр. по-малко  от новооткритите случаи през предходния отчетен период.      

 Не се наблюдават съществен промени по отношение на натовареността на служителите от отделите „Закрила на детето“ в Бургаски 

регион.

РДСП - Бургас                                                                                        Основание за заличаване от съответния регистър 

Брой деца, заличени   

от регистъра през отчетното тримесечие  

Брой кандидат-осиновители, заличени  

от регистъра през отчетното тримесечие  

Общ брой 

деца, 

заличени  

от 

регистъра  

В т.ч. 

навърши

ли 

пълноле

тие 

В т.ч., деца, 

 Заличени 

 от Регистъра  

 поради 

установен 

произход 

В т.ч.  

реинте- 

грирани  

В т.ч.  

Осиновени 

деца 

В т.ч. деца,  

преместени 

(вписани в 

регистъра), 

в друга 

област 

В т.ч. поради 

оттеглено 

предварителн

о дадено 

съгласие  

за 

осиновяване  

от родител 

В т.ч.  

почина

ли  

деца 

Общ бр. 

кандидато

синовител

и, 

заличени  

от 

регистъра  

В т.ч. 

поради 

допуснато 

осиновяван

е 

В т.ч., 

подали 

заявление 

 за 

заличаване 

В т.ч., 

поради 

изтичане 

срока 

на 

разрешениет

о 

за вписване 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

21 0 0 0 21 0 0 0 17 17 0 0 



1. Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:  

 
 Общ 

брой: 

От тях  

потвърдени: 

От тях  

отменени: 

От тях актове, които не са разглеждани, 

поради изтекла давност и/или законова 

несъстоятелност: 

През четвърто  

тримесечие на 2015 

0 0 0 0 

През третото  

тримесечие на 2015 

6 5 0 1 

През второто  

тримесечие на 2015 

6 4 0 2 

През първото  

тримесечие на 2015 

2 2 0 0 

 Аналитична информация: 
 За отменените заповеди поради незаконосъобразност: няма отменени заповеди 

 За отменените заповеди поради немотивираност: няма отменени заповеди 

 За отменените заповеди поради други причини: няма отменени заповеди 

ІV. Предложения, жалби и сигнали от граждани и институции. 

1. Постъпили предложения, жалби и сигнали от граждани и институции:    

 

Аналитична информация: 
През 2015 год. в РДСП - Бургас са постъпили 128 жалби и сигнала, в т. ч 91 жалби и 

сигнали от институции /МТСП, АСП, ДАЗД, Администрация на Президента на Р. 

България, Областен управител и др./ и 37 жалби и сигнали от граждани. 

 Основни теми, идентифицирани в постъпилите предложения, жалби и сигнали от 

граждани:  

 През 2015 г. постъпилите сигнали от граждани /37 сигнала/ са свързани както 

следва: 

- 14 сигнала са свързани с възможност за социално подпомагане, като по-голямата част от 

сигналите са свързани с откази на ДСП от региона за отпускане на целева помощ за 

отопление. 

- 11 сигнала са свързани с  изплащане на месечни помощи по реда на Закона за семейни 

помощи за деца.   

- 1 сигнал е свързан с работата на служител от Служба „Земеделие“ – Айтос и не е от 

компетенцията на ДСП и РДСП.   

- 1 сигнал е свързан с осигуряване на права на лице с увреждане. 

- 2 сигнала са свързани с насочване на лице към ползване на подходяща социална услуга. 

- 8 сигнала са свързани с предприемане на мерки за закрила на дете.  

 Основни теми, идентифицирани в постъпилите предложения, жалби и сигнали 

от институции:  

През 2015 г. постъпилите сигнали от институции /91 сигнала/ са свързани както следва: 

- тридесет и девет сигнала са свързани с разясняване на права и възможности за отпускане 

на социални помощи, като голяма част от тях са свързани с откази на ДСП от региона за 

отпускане на целева помощ за отопление. При проверка на част от сигналите е 

установено, че семействата не живеят на посочения постоянен адрес и поради тази 

причина са постановени отказите на ДСП както за социални помощи , така и за отпускане 

на месечни помощи по реда на чл.9 от ППЗСП. В останалите случаи отказите на лицата от 

подпомагане са свързани с висок средномесечен доход или липса на регистрация в ДБТ.   

- три сигнала са свързани с ползване на социална услуга „Личен асистент“ по Национална 

програма „Асистенти на хора с увреждания“. 

- шест сигнала са свързани с възможност за ползване на социални услуги от лица.  

 

 

РДСП 

 

Общ брой предложения, жалби и сигнали във връзка със: 

Социални 

помощи  

Национални 

програми 

Семейни 

помощи 

Помощи 

за лица с 

уврежда-

ния 

Социални 

услуги 

Предприети 

мерките  

за закрила 

на детето 

Други  

2015 г.  53 3 18 4 8 38 4 



- седем сигнала са свързани с разясняване на права за отпускане на семейни помощи за 

деца по реда на Закона за семейни помощи за деца, включително свързани и с промени в 

законодателството.  

- три сигнала са свързани с разясняване  права на хора с увреждания. 

- тридесет сигнала са свързани със закрила на деца.  както следва.  

- три сигнала са свързани с работата на администрацията. 

 Основни теми, изложени в постъпили предложения, жалби и сигнали, свързани с 

работа на ДСП: 

През 2015 г. са постъпили два сигнала свързани с работата на ДСП по които са извършени 

проверка от РДСП – Бургас на място. Сигналите са свързани както следва:  

- Един сигнал е свързан с работно време на бюро за социална закрила  на ДСП – Бургас и 

работата на соц. работник от ДСП –Бургас по отношение на отпускане на помоши по 

ЗСПД. При проверката е установено, че в бюрото за социална закрила на видно място е 

изложено работното време, графика за посещение и е посочена възможността за подаване 

на документи /извън посочения график/ в друго бюро за социална закрила; по отношение 

на работата на социален работник, жалбоподателката е споделила, че няма лични 

оплаквания, а е описала разговор на трети лица, непознати за нея, касаещи работата на 

неизвестен социален работник.  

- Един сигнал е свързан с работата на директора на ДСП – Карнобат, по отношение 

изплащане на семейни помощи за деца на семейства, които са в чужбина.  При проверката 

на служители от ДСП – Бургас и РДСП – Бургас е установено, че лицето, което е подало 

жалбата не е посещавало ДСП – Карнобат и ИРМ Сунгурларе, не е писало жалби и не 

знае за съдържанието на жалбата. Директорът на ДСП – Карнобат е уведомил Началника 

на РУ Карнобат и Ръководителя на Районна прокуратура - Карнобат за злоупотреба с 

лични данни на жалбоподателката и умишлено уронване престижа на ДСП – Карнобат. 

По същата жалба е извършена проверка и от Инспектората на АСП. 

 Допълнителна информация. 

През 2015 г. продължават информационните кампании от страна на РДСП - Бургас с цел 

информираност на гражданите от региона за настъпили промени в нормативната уредба и 

срокове за кандидатстване за помощи. Гражданите обърнали се към ОЗД при 

необходимост в някои от случаите се насочват към компетентните органи - община 

Бургас, съд и др., или да потърсят услугите на адвокати, които в най -голяма степен биха 

защитили техните законни права и интереси.  

Професионалната работа на социалните работници в ДСП от регион Бургас, 

функционирането на приемни както във всяка дирекция, така и в РДСП - Бургас , които 

гражданите посещават и в които се информират относно възможността за отпускане на 

помощи, ползване на социални услуги и права и мерки за закрила на децата са причина за 

по-малкия брой проверки на място. 

Въпреки наличието на случаи свързани с отпускане на социални помощи, интеграционни 

добавки, целеви помощи за покупка и ремонт на медицински изделия, ползване на 

социални услуги и със закрила на децата в регион Бургас се наблюдава добра и коректна 

работа на служителите на всички отдели на ДСП в регион Бургас. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ”  

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. 

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 

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 контрола, постигане на по-

високо 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  частие 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 контрола на заразните болести, профилактиката и контрола на 

вътреболничните инфекции; 

9.  Развитие на междусекторно сътрудничество, развитие на отношенията на 

координация  и нов тип комуникационни отношения; 

10. Поставяне на управленски и граждански акцент по въпросите на общественото 

здраве; 

11. Анализиране и изготвяне на предложения за целесъобразно използване на 

ресурсите, прозрачност при управлението им; 

12. Ограничаване формите и причините за корупционни практики; 

13.  Създаване на условия за постигане на  определено ниво на  интегритет и 

стабилизиране на здравеопазването, като цялостна система и намаляване на  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; 

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. Участие 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 контекста 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 здравно- 

демографските реалности и с потребностите от медицински услуги за региона; 

3.4. Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, съобразен със здравно-

демографските 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 взаимодействието 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: 

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 РБългария; 

• 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 и 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; 

• 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 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. 

4.  Развитие на общественото здравеопазване, с адекватен отговор на заплахите по 

отношение на здравеопазването. 

5. Осигуряване на подходящи условия за провеждане на ефективна здравна промоция 

и профилактика, сред цялото население и сред определени рискови групи. 

6. Изграждане на нов тип, добре функционираща  администрация, фокусирана върху 

потребителите.  

Така формулирани, ролята и функциите на РЗИ-Бургас, като основен фактор в 

провеждане на националната здравна политика на областно ниво, изисква изграждане на 

нов модел на управление и функциониране на здравеопазната система, който да ни 

приобщи към европейските стандарти и да гарантира еднакви условия и ниво на здравни 

грижи за общността, съпоставими с тези от страните на Европейския съюз. Принципите 

на които се базира такъв модел се основават на социалната равнопоставеност за всички 

членове на общостта и прилагане на европейските организационни принципи, отчитайки 

спецификата на българските реалности- национални традиции, душевност,  история, 

култура и ценности. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МИТНИЦА” – БУРГАС  

Изминалата 2015 г. бе изпълнена с много отговорности и предизвикателства пред 

българската митническа администрация и по-конкретно пред служителите на Митница 

Бургас. Митническата администрация положи усилия да отговори на високите очаквания.    

Основните приоритети в дейността на Митница Бургас през 2015г. са били: 

 повишаване на събираемостта на държавните вземания от мита, такси, акцизи и 

данъци 

 втората нефискална задача, свързана с борбата с контрабандата, митническата 

измама, наркотрафика, прането на пари, защитата на търговските марките и географските 

означения.  

Събраните приходи от Митница Бургас през 2015 г. по елементи са,  както следва: 

 Мита - събрани 16 593 175 лв. при  план 20 984 827 лв., изпълнение 79% 

 Събраните суми от мита през 2015 г. са с 5 354 489лв. (24% %)  по-малко в с 

равнение с 2014 г.  

 Акцизи - събрани 420 540 815лв. при план 453 325 056 лв.,  изпълнение 93% 

 Събраните суми от акцизи през 2015г. са с 18 294 701 лв. (4%) по-малко в 

сравнение с 2014г. 

 ДДС - събрано 1316636101 лв.  или с по-малко 359 978 913 лв. (24%)  в сравнение с 

2014 г. 

 Глоби - събрани 2 283 996 лв. или повече с  1 768 454 лв. (343%)  в сравнение с 

2014 г. 

Приходите от ДДС през 2015г. възлизат на 1 316 636 101 лв., което е с 359 978 913 лв. 

/21%/ по- малко в сравнение с предходната година. Причината за това е спада на 

приходите от ДДС при някои от основните икономически оператори. Въпреки 

увеличените физически обеми при  внос на нефтопродукти, / през 2014г. са били внесени 

общо 5 927 609 мт, а през  2015г. общо 6 459 863 мт или с 532 254 мт /0.9%/повече, ДДС 

при внос на нефтопродукти през  2015г. е намален с 359 823 473  лв. / 29%/. в сравнение с 

2014г. Това се дължи на: 

- спад на средната цена на мазута от 629,91 щ.д.за тон през 2014г. до 324.83 щ.д.за тон 

през 2015г. / с 305.08 щ.д. за тон/ . 

- спада на средната цена на нефта от 95,98 щ.д. за барел през 2014г до 51,71 щ.д за барел 

през  2015 г./ с 44.27 щ.д  за барел/. 



Приходите от мита през 2015г. възлизат на 16 593 175 лв., което е с 5 354 489 лв. /24%/ 

по- малко в сравнение с предходната година. Причината за това е спада на приходите от 

мита при някои от основните икономически оператори. 

1. През 2014 г. бе осъществен внос на захар от „Захарен комбинат „ гр.Пловдив – 

заплатено мито 1 755 777 лв. През 2015г. не бе осъществен внос на захар.  

 2. През 2014г. бе осъществен внос на оборудване за газоразпраделителната мрежа от 

„Главбулгарстрой” – заплатено мито 1 423 977 лв. През 2015г. не бе осъществен такъв 

внос.  

 3. През 2014г. бе осъществен внос на оборудване за „Лукойл Нефтохим Бургас” от 

„Технип Итали С.П.А.” – заплатено мито 817 987 лв. През 2015г. не бе осъществен такъв 

внос, поради приключване на проекта.  

 4. През 2015г. при  внос на нефтопродукти от „Лукойл Нефтохим Бургас” заплатено мито  

93 216 лв., което е с 557 545 лв. по-малко в сравнение с 2014г. 

1. Противодействие на митнически, акцизцни и валутни нарушения и престъпления 

- Установени нарушения и престъпления свързани с митническото, валутното и акцизното 

законодателство; 

В резултат на осъществения контрол от митническите органи на териториално ниво, през 

2015 г. са разкрити и установени нарушения, свързани с митническото, акцизното 

законодателство, съответно: съставени са АУАН-557. В сравнение с отчетените резултати 

от  2014 година, същите са, както следва: 

 

Съставени АУАН: I-ХII .2015 I-ХII .2014 

Разлика спрямо I-ХII 

.2014 

по ЗМ 365 419 -13% 

по ЗАДС 183 184 -1% 

по ВЗ 9 23 -61% 

Общо 557 626 -13% 

Образувани ДПР: I-ХII .2015 I-ХII .2014 

Разлика спрямо I-ХII 

.201 

чл. 234, ал. 1, НК                                   

2 

11 82% 

чл.242,ал.1,б.„г,д”,ал. 2,3 и 4от НК 14 14  n/a 

чл. 251, ал. 1 от НК 2 9 - 78 % 

Общо: 18   34  47 % 

 

За 2014г. деянията по чл. 234, ал. 1 от НК за общо 11 на брой, а за 2015г. – само 2, 

въпреки засилените проверки. Това се дължи основно на възприетата от органите на 

съдебната власт в бургаски съдебен район практика деянията, свързани с държане на 

акцизни стоки в насипно / наливно състояние, без да е налице потребителската опаковка, 

да не бъдат квалифицирани като престъпления по чл. 234, ал. 1 от НК, а като 

административни нарушения по реда за ЗАДС. 

По отношение на деянията по чл. 242 от НК за 2015г. се запазва броят им от 2014г. като 

отново основният дял се пада на разкритите случаи на контрабанда на наркотични 

вещества и прекурсори. За 2015г. са задържани близо 90 килограма хероин, над 300 грама 

марихуана и повече от 200 килограма таблетки с ефедрин/псевдоефедрин – прекурсор за 

производство на наркотични вещества – стойности, сравними с тези през 2014г. 

Сериозен спад бележат престъпленията по чл. 251, ал. 1 от НК. Докато за 2014г. тези 

случаи са 9, всички на изход, то за 2015г. случаите са 2, и то на вход. Това се дължи на 

обстоятелството, че по тези 9 ДП от 2014г. няма върнати суми като по 4 от тях валутата 

вече е отнета в полза на държавата /143 250 евро и 40 000 щатски долара на обща 

стойност над 300 000 лева/, а по останалите наказателни производства съдебните дела 

продължават.  

2. Оперативен контрол и задържани/иззети от митническите органи (МО) стоки  

2.1 През отчетния период са извършени общо 9371 проверки(в т.ч. и на мониторингите), 

регистрирани в ТМУ – Бургас, както следва: 

 

 

 



проверки I-ХII .2015 I-ХII .2014 

По ЗМ 4695 5449 

По ЗАДС 4676 1797 

Общо 9371 5646 

2.2.Иззети стоки  от митническите органи (МО) предмет на правонарушенията 

Във връзка с осъществения оперативен контрол, през отчетния период, са иззети от МО 

акцизни стоки и парични средства-предмет на нарушение или престъпление, както 

следва:  

Вид стока I-ХII .2015 I-ХII .2014 Разлика спрямо I-ХII .201 

Цигари  /къс/ 1120129 1459400 
-23% 

Тютюн за пушене /кг/ 706,981 667,7 
6% 

Етилов алкохол /л/ 4696,4 4854,8 
-3% 

Горива /л/ 3000 4051 
-26% 

Синтетични наркот. /кг/ 272,517 120,026 
127% 

Марихуана /г/ 383 38 
908% 

Кокаин /кг/  25,625 
-100% 

Хероин /кг/ 88,756 28,125 
216% 

2.3. Задържани стоки, във връзка с нарушени права върху интелектуалната собственост 

през отчетния период на 2015 г. (общо 33 случая). Задържани са стоки от 8 артикула, 

както следва: 

- дъвки – 320256 опаковки, с логото на Fanta, Coca Cola и Sprite   

- офис стикери - 9790 броя с логото на Microsoft; 

- офис карти с ключове – 36 бр. с логото на Microsof; 

- облекла – 44168 броя от различни търговски марки; 

- обувки – 5646 чифта; 

- тонер-касети – 6000 бр.; 

- аксесоари – 56 броя от различни търговски марки; 

- етикети с търговски марки – 19519 бр. 

3. Административнонаказателно производство. 

През 2015 г. въз основа на съставените актове, в т.ч. съставени от органите на МВР и 

постановления за прекратяване на наказателно производство от прокуратурата, са 

образувани 864 бр. АНП, издадени са 782 броя НП, влезлите в сила НП са 707 броя. В 

сравнение със същия период на 2014 г. резултатите са следните: 

АНП I-ХII .2015г. I-ХII .2014г. Спрямо 2014 (%) 

Образувани 864 877 -1% 

Издадени 782 659 19% 

Влезли в ЗС 707 565 25% 

Постановени глоби и ИС 

(лв) 
2592545,68 

1684725,10  54% 

Отнети стоки и 

равностойност(лв) 
2087052,09 

902017,76  131% 

Във връзка с прилагане на института на споразумение по чл.229а от ЗМ и чл. 107з от 

ЗАДС, през отчетния период има сключени 70 бр. споразумения за прекратяване на АНП. 

Събрани суми по влезли в сила НП и съдебни актове по преписки по описа на Митница 

Бургас са: 

Платени са глоби, ИС, равностойност по влезли в сила НП, споразумения и съдебни 

актове по преписки на Митница 

През изминалата 2015 г. Митница Бургас е положила усилия за изпълнение на 

поставените й цели, като отговор на изискванията за непрекъснато модернизиране на 

митническата дейност и създаване на още по-ефективна, работеща по европейските 

стандарти, администрация за повишаване ефективността на митническия надзор и 

контрол по спазването на митническото, валутното и акцизно законодателство. 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

I. През 2015 г. контрола и опазването на горските територии се е извършвал от 23 бр. 

горски инспектори, обособени в шест екипа и три изнесени звена, в т.ч. 3 главни горски 

инспектори, 12 главни специалисти горски инспектори и 8 старши специалисти горски 

инспектори. Опазването на горските територии държавна собственост и възложено на 217 

бр. лица по чл. 190 от ЗГ (Закона за горите). 

През 2015 г. на територията на РДГ Бургас са извършени общо 26 631 бр. проверки по 

горското законодателство. Проверени са 1 970 бр. обекти за складиране, преработка и 

търговия с дървесина и НГП (недървесни горски продукти), 2 311 бр. обекти за добив на 

дървесина, 8 678 бр. МПС (моторни превозни средства), 3 187 бр. ловци, 2 087 бр. 

риболовци и 4 396 бр. други физически лица. Извършени са проверки на 1 173 бр. 

насаждения по време на комплексни проверки, 709 бр. насаждения и имоти по план-

извлечения за промяна вида на сечта и горскостопански програми, 79 бр. горски култури, 

разсадници, отглеждане на млади насаждения без материален добив и подпомагане на 

естественото възобновяване, 661 бр. ловностопански дейности и 1 380 бр. други проверки 

и дейности. 

През 2015 г. са констатирани общо 1 847 бр. нарушения, в т.ч. 1 587 бр. нарушения с 

АУАН и 260 броя нарушения с констативни протоколи. 

Разпределението на констатираните нарушения общо от АУАН (актове за установени 

административни нарушения) и констативни протоколи по закони е: 

 Закон за горите (ЗГ) – 1 728 бр.; 

 Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) – 65 бр.; 

 Закон за рибарство и аквакултури (ЗРА) – 47 бр.; 

 Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – 1 бр.; 

 Други закони – 6 бр. 

По вид собственост на горските територии нарушенията са: 

 Държавни горски територии (ДГТ) – 734 бр.; 

 Общински горски територии (ОГТ) – 317 бр.; 

 Гори на физически и юридически лица – 796 бр. 

За 2015 г. на територията на РДГ Бургас са издадени 1 587 бр. АУАН, от които: 

- 617 бр. са от горските инспектори при РДГ; 

- 84 бр. са от служители при РДГ; 

- 733 бр. са от служители при държавните горски и ловни стопанства; 

- 150 бр. са от служители на общински горски структури; 

- 3 бр. са от лица на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите. 

През 2015 г. няма съставени актове от ловни сдружения! 

Съставени са 28 бр. АУАН на служители от държавните горски и ловни стопанства, 18 бр. 

АУАН на служители от общинските горски структури и 15 бр. АУАН на лица на 

лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите. 

През 2015 г. няма съставени АУАН за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010, както и 

за неизпълнение на противопожарни мероприятия.  

Горски инспектори при РДГ Бургас са съставили 4 бр. АУАН за неспазване на правилата 

за пожарна безопасност на територията на държавните и общинските структури в обхвата 

на дирекцията, в нарушение на чл. 138, ал. 2 от ЗГ. 

Служители при ТП „ДГС Айтос” са съставили 2 бр. АУАН за неспазване на правилата за 

пожарна безопасност в държавните горски територии на стопанството, в нарушение на чл. 

138, ал. 2 от ЗГ. 

По издадените от РДГ наказателни постановления през 2015 г. са начислени следните 

суми: 

- глоби – 355 400 лв.; 

- имуществени санкции – 7 500 лв.; 

- обезщетения – 25 976 лв. 

- парична равностойност на липсващите вещи 1 527 лв. 

Общо начислени суми – 390 403 лв. 

По издадените от РДГ наказателни постановления са платени 59 546,98 лв., внесени в 

приход на държавния бюджет. Несъбраните суми са 330 856,02 лв. Събираемостта за 

2015 г. е 15,25 %. 



През периода 01.01. – 31.12.2015 г. на територията на РДГ Бургас са възникнали общо 37 

пожара в горски територии. Опожарени са 2596 дка, в т.ч. - 333 дка иглолистни 

култури, 1803 дка широколистни насаждения, 23 дка смесени гори и 437 дка незалесена 

площ. Разпределението на опожарените площи по собственост на горите е: 

- държавна 1468 дка; 

- общинска - 860 дка; 

- частна – 233 дка. 

- юридически лица – 35 дка 

Средната площ на един пожар за периода в РДГ Бургас е 70 дка. 

Нанесените щети от горски пожари за годината възлизат на 137 705 лв. 

Причините за пожарите са: 

- транспортно-технологични (искри) – 3 бр.; 

- сметище – 1 бр.; 

- опожаряване на стърнище – 3 бр.; 

- умишлен палеж – 4 бр.; 

- туристи – 1 бр.; 

- от работници на открито – 1 бр.; 

- друга известна причина – 7 бр.; 

- по неизвестни причини – 17 бр. 

Изразходените средства за изпълнение на противопожарни мероприятия през 2015 г. 

общо за „ЮИДП” ДП, гр. Сливен и по общини са посочени в таблица № 1. 

 

Таблица № 1 

Стопанин горска 

територия 

ЮИДП ДП, 

гр. Сливен 

Община 

Сунгурларе 

Общин

а Руен 

Община 

Несебър 

Община 

Поморие 

Община 

Созопол 

Община 

Приморско 

Община 

Карнобат 

Община 

Средец 

ГК 
„Босна 

лес” 

Всичко 

Гасене на 

пожари 

Разчет 
стойност 

(лв.) 

4500          4500 

Отчет 

стойност 
(лв.) 

7412        3300  10712 

Пожаронаб

людатели 

Разчет 

стойност 
(лв.) 

9398 2660     9120  3150  24328 

Отчет 

стойност 

(лв.) 

4440 2660     9120  1800  18020 

Пожаронаб

людателни 

кули 

Отчет 

стойност 

(лв.) 

1899          1899 

Бариерни 

прегради 

Разчет 

натура 

(бр./м) 

1400          1400 

Отчет 
натура 

(бр./м) 

0          0 

Разчет 
стойност 

(лв.) 

433        5000  5433 

Отчет 

стойност 
(лв.) 

0          0 

Лесокулту

рни 

прегради 

Разчет 

натура 
(бр./м) 

133400          133400 

Отчет 

натура 

(бр./м) 

135880          135880 

Разчет 

стойност 

(лв.) 

35332        5000  40332 

Отчет 
стойност 

(лв.) 

34409          34409 

Минерализ
овани 

ивици 

Разчет 
натура 

(бр./м) 

235500   8000       243500 

Отчет 
натура 

(бр./м) 

255230   8950       264180 

Разчет 

стойност 
(лв.) 

56856   10000   55640  5000  127496 



Отчет 
стойност 

(лв.) 

55875   8935   53720    118530 

Други 

Разчет 

стойност 

(лв.) 

26260   5000       31260 

Отчет 

стойност 
(лв.) 

14985        3000  17985 

Общо 

Разчет 

стойност 

(лв.) 

132779 2660  15000   64760  18150  233349 

Отчет 

стойност 

(лв.) 

119020 2660  8935   62840  8100  201555 

II. Цели на администрацията за 2016 година. 

 Увеличаване площта на горите, дървесния запас чрез увеличаване на залесените 

площи в и извън горските територии.  

 Повишаване на ефективността на превенцията и борбата с горските пожари и 

незаконните действия в горите.  

 Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските територии. 

 Участие на дирекцията с проекти за усвояване на средства от еврофондовете. 

 Повишаване квалификацията на горските инспектори чрез различни форми на 

обучение. 

 Даване на указания на собственици на горски територии за участие в проекти по 

програма за развитие на селските райони. 

III. Отчет за изпълнение на целите за 2015 година. 
1. Проведени действия за увеличаване площта на горските територии.  

- Извършено залесяване в държавни горски територии – на площ от 234 дка. 

- Извършено залесяване в общински горски територии – на площ от 96 дка. 

2. Проведени действия по контрол и опазване на горските територии – държавна, 

общинска и частна собственост. 

- Разкриване на нарушения; 

- Съставяне на актове за откритите нарушения; 

- Проверка на жалби и сигнали; 

- Провеждане на съвместни проверки по опазване на горските територии с 

поделения на РДВР Бургас, РСПАБ, РС за безопасност на храните, НАП, ДГС, ДЛС и 

други. 

3. Проведени действия по подпомагане на различните собственици на гори по 

стопанисване на горските територии:  

- обслужване на гражданите свързани с всички промени по стопанисване на горите, 

одобряване на горскостопански програми на поземлени имоти в горски територии. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

І. РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

1. ПЛОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, В Т.Ч. ОБРАБОТВАЕМИ /ПО 

ДАННИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИЯ / 
Култура Заети  площи 2013г. Заети  площи 2014г. Заети  площи 2015 Изменение в % спрямо 2014 

Есенници 1 104 054 1 120 885 1 036 626 8.13 

Пшеница 679 138 695 103 626 237   

Ечемик 282 266 290 457 237 951   

Ръж 4 750 3 945 3 250   

Тритикале 4 590 5 070 2 994   

Маслодайна рапица 133 310 126 310 166 194   

Пролетници 456 539 444 561 434 188 2.39 

Пролетен ечемик 6 050 125 9 300   

Маслодаен слънчоглед 410 443 410 620 362 300   

Шарен слънчоглед 500 4 132 6 634   

Царевица зърно 23 316 18 355 30 740   

Царевица за силаж 1 755 2 748 4 510   

Овес 6 890 3 550 4 655   

Сорго 4 710 3 490 2 415   



Фуражен грах 1 600 450 5 943   

Фасул 805 641 1 050   

Леща 470 450 995   

Лен     700   

Памук     1 150   

Соя     2 425   

Тютюн 2 871 2 908 1 371   

Лозя 93 076.51 87 777.71 78 154.16 12.31 

Лозя винени 87 946.71 82 861.71 73 692.16   

Лозя десертни 5 129.80 4 916 4 462   

Овощни видове 29 325 29 512 30 359 2.87 

Ябълки 3 055 3 029.21 2 959.70   

Праскови 3 973 3 862 4 000.20   

Сливи 2 504 2 797 2 872   

Череши 15 559 15 441 16 018   

Вишни 239.6 257.1 248.6   

Круши 196.6 281.2 344.2   

Кайсии 460.2 503.2 572.2   

Ягоди 123 127 142.8   

Малини 47 61 68   

Лавандула 3 167.90 3 153.40 3 133.70   

Зеленчуци 4 700.50 5 246 10 138.60 48.25 

Пипер 745 829 3 186   

Домати 948.9 1 106 3 031   

Картофи 1 412 1 501 1 877.80   

Градински грах 0 110 65   

Дини 824.4 883 1 130   

Пъпеши 770.2 817 848.8   



2. БАЛАНС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 

 

Община 

ниви трайни нас.вкл.лозя лозя ливади и пасища ниви и тр.насажд. и лозя всички имоти зем.земи 

Обща 

площ 

дка 

имоти 

бр. 

Средна 

площ 

дка 

Обща 

площ 

дка 

имоти 

бр. 

Средна 

площ 

дка 

Обща 

площ 

дка 

имоти 

бр. 

Средна 

площ 

дка 

Обща 

площ 

дка 

имоти 

бр. 

Средна 

площ 

дка 

Обща 

площ 

дка 

имоти 

бр. 

Средна 

площ 

дка 

Обща 

площ 

дка 

имоти 

бр. 

Средна 

площ 

дка 

Айтос 

 188344 21651 8.7 34686 5706 6.1 12082 3012 4 42238 2363 17.9 223030 27357 8.2 265268 29720 8.9 

Бургас 

 234331 25169 9.3 31469 6225 5.1 17929 4349 4.1 55082 2699 20.4 265800 31394 8.5 320882 34093 9.4 

Камено 

 243538 23321 10.4 11681 4127 2.8 7361 2788 2.6 20446 1528 13.4 255219 27448 9.3 275665 28976 9.5 

Карнобат 

 506730 54352 9.3 32755 6539 5 20273 5492 3.7 105541 4148 25.4 539485 60891 8.9 645026 65039 9.90 

М.Търново 

 105727 15536 6.8 1439 353 4.1 304 216 1.4 46600 3918 11.9 107166 15889 6.7 153766 19807 7.8 

Несебър 

 96306 11930 8.1 17420 4519 3.9 9597 3009 3.2 35940 3967 9.1 113726 16449 6.9 149666 20416 7.3 

Поморие 

 156553 18977 8.2 44750 9154 4.9 30774 7191 4.3 46727 2580 18.1 201303 28131 7.2 248030 30711 8.1 

Приморско 

 51023 6095 8.4 10673 968 11 554 314 1.8 10839 880 12.3 61696 7063 8.7 72535 7943 9.1 

Руен 

 213851 47880 4.5 18782 3987 4.7 8019 2078 3.9 40427 4525 8.9 232633 51867 4.5 273060 56392 4.8 

Созопол 

 160015 22101 7.2 13517 3674 3.7 10131 2932 3.5 32262 2617 12.3 173532 25775 6.7 205794 28392 7.2 

Средец 

 482605 51123 9.4 25751 6059 4.3 11980 4581 2.6 118396 6927 17.1 508356 57182 8.9 626752 64109 9.8 

Сунгурларе 

 221294 36356 6.1 41876 14959 2.8 30569 11683 2.6 74584 5011 14.9 263170 51315 5.1 337754 56326 6.00 

Царево 

 53108 7922 6.7 6275 682 9.2 2350 231 10.2 15593 1615 9.7 59383 8604 6.9 74976 10219 7.3 

обл.Бургас 

 

 2713425 342413 7.93 291074 66952 5.2 161923 47876 3.68 644675 42778 14.72 3004499 409365 7.42 3649174 452143 8.08 

 



Баланс на ползването 

БАЛАНС НА ПОЛЗВАНЕТО

65%

27%

5%

2%

1%

есенници

пролетници

лозя

овощни видове

зеленчуци

 
3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ОТГЛЕЖДАНИ КУЛТУРИ – ПЛОЩИ, %-НО 

СЪОТНОШЕНИЕ, СРЕДНИ ДОБИВИ В Т.Ч. СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ 

СПРЯМО 2013 Г. И 2014 Г. 

По данните за отглежданите видове култури, събирани и подавани чрез оперативна 

информация за сравнявания тригодишен период 2013-2014-2015 година, общата сума на 

обработваемата площ : 

за 2013 г. възлиза на 1 690 566 дка, 

за 2014 г. възлиза на 1 690 889 дка, 

за 2015 г. възлиза на 1 589 466 дка, 
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 Динамиката на площите заети с пшеница като основна зърнено-житна култура за 

региона за периода 2013-2014-2015 година може да се проследи от следната таблица : 

 

ПШЕНИЦА 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2013 679 138 678 960 374 253 656 

2014 695 103 692 914 384 265 734 

2015 626 237 621 829 414 257 134 

 За Бургаска област от засятите за стопанската година 2014/2015 – 626 237 дка с 

пшеница са реколтирани 621 829 дка. Пропаднали площи са 4 408 дка. Производството 

възлиза на   257 134 тона, при отчетен среден добив  414 кг/дка.   



ПШЕНИЦА
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 На територията на областта за стопанската 2014/2015 година бяха  засяти 237 951 

дка с ечемик. Производството на зърно от ечемик възлиза на 91 519 тона, при среден 

добив 385  кг/дка.  

 

ЕЧЕМИК 

Год

ина 

Засяти 

площи 

дка 

Реколти

рани 

площи 

дка 

Среде

н 

добив 

кг/дка 

Производ

ство тона 

2013 282 266 281 997 340 96 009 

2014 290 457 290 457 361 104 869,5

0 

2015 237 951 237 437 385 91 519 
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Маслодайната рапица за текущата стопанска 2014/205 година е с площ от 166 194 дка. 

Реколтирани са само 153 247 дка, а 12 947 дка са пропадналите площи. Производството 

възлиза на  35035,7 тона, при отчетен среден добив  229 кг/дка. 

 

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА 
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133 310 102 692 165 16 911,70 
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126 310 122 247 230 28 066,10 
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166 194 153 247 229 35035,70 
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От графичното изображение ясно се вижда тенденцията към увеличение на площите заети 

с тази маслодайна култура и превръщането и в основна култура. От 85 816 дка засяти за 

2010 година, площите достигат нивото от 133 310 дка за 2013 година, за 2014 – 126 310 

дка и за 2015 година – 166 194 дка. Рапицата се наложи като една от основите култури 

при сеитбооборота на културите и най-вече при кандидатстването на земеделските 

стопани по схемата по „Агроекология”. 

Основен проблем за района е успешното презимуване на културата, както и опазването и 

от болести и неприятели.Културата е перспективна и ежегодно площите и се увеличават 

поради търсенето на пазара.  

  Други есенни култури - ръж за стопанската година 2014/2015 бяха засяти 3 250 дка и са  

реколтирани  на 100%. Производството е  926,2 тона, при среден добив  285 кг/дка. От 

засятите 2 994 дка с тритикале са реколтирани 100%. Производството възлиза на 750,00  

тона, при среден добив от декар  251 кг/дка. С тази култура се заемат сравнително малки 

площи, като изборът за отглеждането и основно зависи от търсенето и цената на зърното 

на пазара.  

 



ПРОЛЕТНИ   КУЛТУРИ    

 

МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД 

Год

ина 

Засяти 

площи 

дка 

Реколти

рани 

площи 

дка 

Среде

н 

добив 

кг/дка 

Производ

ство тона 

2013 410 443 410 058 170 69 862,10 

2014 410 620 410 459 225 92 212 

2015 362 300 361 085 160 57 630 

Съотношение на засятите и реколтирани 

площи при маслодаен слънчоглед за 

периода  2013 – 2014 - 2015 година: 
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Маслодаен слънчоглед за областта за реколта 2015 г. беше засят върху  362 300 дка. До 

края на отчетният период са реколтирани 361 085 дка, пропадналите площи са 1 215дка . 

Получената продукция възлиза на 57 630 тона, при среден добив 160  кг/дка.  

За сравняваният тригодишен период площите с маслодаен слънчоглед са относително 

постоянни. През 2014 година бележи растеж. С най - висок отчетен добив е реколта 2014 

година – 225 кг/дка. 

Шарен слънчоглед се отглежда върху малки площи. За стопанската 2013/2014 година 

площта му е  6 634 дка, реколтиран на 100% , получена е продукция  998 тона, при среден 

добив –   150 кг/дка. 

 

ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО 

Годи

на 

Засят

и 

площ

и дка 

Реколти

рани 

площи 

дка 

Среде

н 

добив 

кг/дка 

Производ

ство тона 

2013 23 

316 

23 316 455 10 606,16 

2014 18 

355 

18 198 478 8 690,30 

2015 30 

740 

30 540 350 10 681,50 

 За 2015 г. са засяти 30 740 дка с 

царевица за зърно. Произведеното 

количество зърно възлиза на 10 681,50 

тона, при среден добив 350 кг/дка. 

Отчетените средни добиви за последните 

три години: за 2014 г. от 478 кг/дка са 

най-високи, поради наличието на 

достатъчно влага през вегетацията на 

културата.  
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Пролетен ечемик за стопанската година беше засят върху 9 300 дка, като  са реколтирани 

3 100 дка. Произведеното зърно от пролетен ечемик възлиза на 701,5 тона, като средният 

добив е 226  кг/дка. Пожънати са  2 655 дка овес и полученото производство е 560,80 

тона, при отчетен среден добив  211  кг/дка.  

С фуражен грах са засяти 5 943 дка, получено е производство от 854,37 тона, при среден 

добив  153 кг/дка. 

Сорго се отглежда върху 2 415 дка, производството е 588,60 тона, при отчетен среден 

добив  244 кг/дка. 

Във връзка с новият програмен период 2014-2020 г. и новите изисквания при 

кандидатстването за директните плащания - въвеждането на зелените директни плащания, 

през стопанскатата 2014/2015 г. за първи път се засяха и други пролетни култури  като 

памук, отглеждан върху 1 150 дка при отчетен добив от 38 кг/дка, както и соя, чийто 

площи възлизат на 2 425 дка и отчетен добив 67 кг/дка. 
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ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ЧЕРЕШИ 
Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив кг/дка 

Производств

о тона 

2013 15 559 15 559 678 10 544,20 

2014 15 441 15 441 603 9 309,40 

2015 16 018 16 018 656 10 502 

От таблицата се вижда, че площта на плододаващите черешови насаждения на 

територията на областта бележи ръст през 2015 г. Тенденцията към увеличение се 

наблюдава още от 2003 година, когато плододаващите площи са били 4 730,8 дка, за да 

достигнат 16 018 дка през 2015 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 2013 г. - 678 кг/дка, а най-нисък през 2014 г. – 603 

кг/дка. Високият  добив, през 2013 година се дължи на благоприятните климатични 

условия по време на вегетацията на овощните насаждения. 
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ПРАСКОВИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2013 3 973 3 973 685 2 723,01 

2014 3 862 3 862 662 2 556,32 

2015 4 000 4 000 582 2 327,55 

Данните от таблицата показват, че площите на плододаващите насаждения от праскови са 

относително постоянни през последните години. Новосъздадените насаждения в областта 

поетапно влизат в плододаване. Младите овощни насаждения се създават от 

перспективни родовити сортове и за тях се полагат всички необходими грижи, което се 

отразява и на получените добиви. Произведената продукция възлиза на 2 327,55 тона. 

Най-висок среден добив е отчетен, през 2013 г. – 685 кг/дка., а най-нисък през 2015 г. – 

582 кг/дка.  
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СЛИВИ 
Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив кг/дка 

Производство 

тона 

2013 2 504 2 504 519 1 300,56 

2014 2 797 2 797 454 1 270,30 

2015 2 872 2 813 418 1 175,64 

От таблицата виждаме, че плододаващите сливови насаждения постепенно се увеличават. 

Младите насаждения постепенно влизат в плододаване, като с това се увеличава и 

получената продукция. През текущата година, общото количество продукция е 1 175,64 

тона, а средният добив е 418 кг/дка. Разликата в добивите през предходните години се 

дължи на сортовите особености, възрастовата структура на насажденията и на 

алтернативното плододаване.   
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ЯБЪЛКИ 
Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив кг/дка 

Производство 

тона 

2013 3 055 3 055 1 307 3 991,76 

2014 3 029,21 2 955 801 2 368,28 

2015 2 960 2 960 971 2 875 

Площта на плододаващите ябълкови насаждения в областта бележи спад за последните 

години. Намалението на площите за 2015 г., спрямо 2013 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 2013 година – 1 307 кг/дка. 

ЯБЪЛКИ
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На територията на областта има създадени  248,6 дка с вишни, произведената продукция 

от тях възлиза на  46,50 тона, при среден добив –  189 кг/дка. 

През 2015 г. се извърши реколтирането на плододаващите кайсии – 572,2 дка, като 

получената продукция възлиза на 209,50 тона, а средният добив е  368 кг/дка.  



Плододаващите круши са 344,2 дка. Реколтирана е цялата площ. Производството възлиза 

на 192 тона, а средният добив 563 кг/дка, като насажденията са  от перспективни 

родовити сортове.  

Ягоди се отглеждат върху 142,8 дка. За 2015 г. получената продукция е 58 тона, а 

средният добив е  403кг/дка.  

Малини се отглеждат, върху 68 дка, получена е продукция от 24,36 тона, при среден 

добив –  358 кг/дка.  
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ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ
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ЛАВАНДУЛА 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив кг/дка 

Производство 

тона 

2013 3 167,9 3 167,9 368 1 164,50 

2014 3 153,4 3 153,4 248 781,34 

2015 3 133,7 3 026,5 185 561,40 

На територията на областта се отглежда лавандула върху 3 133,7 дка, от тях са  

реколтирани 3 026,5 дка площи. Производството възлиза на 561,40 тона, средният добив 

за 2015 г. е 185 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  

2013 г. – 368 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: 

 Микрорайона на Южното Черноморие - включва  землищата  на общините Несебър, 

Поморие и Бургас. 

 Просенишка долина- обхваща землищата на общините Руен и Айтос. 

 Сунгурларска долина – включва землищата на Сунгурларе и  Славянци. 

 Странджа- обхваща землищата на общините Созопол, Царево и Средец.  

 

ЛОЗЯ ВИНЕНИ 
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16 
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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.  

По националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. 

земеделските стопани подават зявления за прием за финаснсова помощ по мярка 

”Преструктуриране  и конверсия на лозя”. Mярката подпомага дейности за 

преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на 

техниките за управление на лозята 

По оперативни данни за последната година са реколтирани  72 645 дка. винени лозя. 

Общата продукция от винени сортове е 40 543,75 тона. Отчетеният среден добив е 558 

кг/дка. През 2013 г. кампанията е приключила края на м. октомври, като отчетеният 

среден добив е 629 кг/дка. при винените сортове лозя. Общото количество продукция за 

2013 г. е 54 076 тона. 

На територията на Бургаска област има 12 винарски изби и заводи, а именно 

- за община Карнобат - Винарска изба”Братя Минкови” с.Венец 

- за община Сунгурларе - Винпром ”Винекс Славянци” АД , както и „Шато 

Сунгурларе” 

- за община Поморие – Винпром „Черноморско Злато” АД и следните Винарски 

изби – „Бойар Поморие”; „Тохун”; „Дивес Естейт”ООД; „Любис”; „Винарска 

изба 2000 Каблешково” 

-  за община Средец – Винарска изба „Странджа - Шато Росеново” и 

СДЖ”Средец –Василеви и сие” 

- за община Бургас – Винарска изба”Хан Крум” 

 

ЛОЗЯ  ДЕСЕРТНИ 
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2013 5 129,

8 

5 129,8 567 2 908,30 

2014 4 916 4 896 328 1 607,80 

2015 4 462 4 462 516 2 292 
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За сравняваният период се отчита намаление на площите през 2014 г. и 2015 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  567 

кг/дка за 2013 г. и това е най-високият добив за сравняваният период.  
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Гроздоберната кампания  за 2015 г. приключи и продукцията беше прибрана,  като 

произведеното количество десертно грозде е 2 292 тона. Реколта 2015 се отличава с много 

добро качество по отношение на здравина на гроздето и захарно съдържание. Отчетеният 

среден добив е 516 кг/дка за десертните лозя, за сравнение с 2014 г., която се 

характеризираше с редуващи се неблагоприятни климатични условия почти през цялата 

година и ниски добиви като цяло за областта. 

 

ТЮТЮН  ОРИЕНТАЛСКИ 

 

Год

ина 

Засаде

ни 

площи 

дка 

Реколти

рани 

площи 

дка 

Сред

ен 

добив 

кг/дк

а 

Производс

тво тона 

201

3 

2 871 2 871 171 492,175 

201

4 

2 908 2 908 167 485,91 

201

5 

1 371 1 371 200 273,67 
 

 

Площите с ориенталски тютюн за областта възлизат на 1 371 дка. Прибраната продукция 

възлиза на 273,67 тона, средният добив за 2015 г. е 200 кг/дка. По отношение на добивите 

най-висок добив е отчетен за реколта  2015 г. – 200 кг/дка. 

 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

 При основните зеленчукови култури се отчита растеж в дела на обработваемата 

площ за сравняваният три годишен период 2013-2014-2015. Тенденцията към увеличаване 

на площите с отглеждани зеленчуци в областта важи за почти всички видове култури от 

групата. 

 

ДОМАТИ 

Год

ина 

Засаден

и 

площи 

дка 

Реколтир

ани 

площи 

дка 

Среде

н 

добив 

кг/дка 

Производ

ство тона 

201

3 

948,9 948,9 1 786 1 694,38 

201

4 

1 106 1 106 1 219 1 348,24 

201

5 

3 031 3 020 827 2 497 

Домати – от засятите 3 031 дка са 

реколтирани на 3 020 дка, като 

получената продукция възлиза на 2 497 

тона, при отчетен среден добив –  827 

кг/дка. 
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ПИПЕР 

Год

ина 

Засаде

нипло

щи дка 

Реколти

рани 

площи 

дка 

Среде

н 

добив 

кг/дка 

Производ

ство тона 

2013 745 745 508 378,12 

2014 829 829 489 405,05 

2015 3 186 3 186 442 1 407 

Пипер – реколтирани са всички 3 186 

дка, получената продукция е 1 407 тона, 

при отчетен среден добив –   442 кг/дка. 
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КАРТОФИ 

Год

ина 

Засаден

и 

площи 

дка 

Реколти

рани 

площи 

дка 

Сред

ен 

доби

в 

кг/дк

а 

Производ

ство тона 

201

3 

1 412 1 412 856 1 209,20 

201

4 

1 501 1 501 1 149 1 724,80 

201

5 

1 878 1 878 810 1 521 

Картофи за реколта 2015 - засятите 1 878 

дка са реколтирани напълно, получената 

продукция възлиза на 1 521 тона, при 

отчетен среден добив –  810 кг/дка.  
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Дини - от засятите 1 130 дка е получената продукция 1 784 тона, среден добив –  1 607 

кг/дка.   

Пъпеши- от засятите 849 дка са реколтирани всички, получената продукция е  861 тона, 

при отчетен среден добив – 1 015  кг/дка. 

Площите заети с фасул са 1 050 дка, полученото производство е  93 тона, при  отчетен 

среден добив  от 89  кг/дка.  

Засятата леща е 995 дка, произведената продукция е 85 тона, среден добив  85 кг/дка. 

 

4.ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

КУЛТУРИ 

4.1.БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ  ЗА 2015 ГОДИНА 

Постъпили искания за бракуване в ОД ”Земеделие” гр. Бургас –  4 броя; 

Издадени заповеди и извършени комисии  -  2 броя; 

Издадени протоколи от комисиите –  8 броя; 

Всичко декари бракувани трайни насаждения –  85.922 дка. 
Заповед 

№ 

Дата/запове

д 

Имот № дка Вид на тн Населено 

място 

община Комисия/дата Брой 

прот

окол

и 

брак 

РД 11-220 25.05.2015г. 035015 5,570 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-220 25.05.2015г. 035017 3,071 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-220 25.05.2015г. 035032 1,152 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-220 25.05.2015г. 035033 1,441 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-220 25.05.2015г. 035034 3,013 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-220 25.05.2015г. 035036 6,206 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-220 25.05.2015г. 035040 5,470 праскови с.Чубра Сунгурларе 27.05.2015г. 1 да 

РД 11-573 09.11.2015г. 045024 59,999 бадеми кв.Банево Бургас 10.11.2015г. 1 да 

 

Сравнение по години Брой комисии Брой издадени протоколи Декари бракувани ТН 

2013 5 8 217,544 

2014 3 5 63,704 

2015 2 8 85,922 
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4.2. ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО 

В изпълнение на Заповед № РД 09-77/10.02.2015 г. 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 11-23/19.02.2015 г., като резултатите се докладваха в края на периода.След 

обсъждане на данните и анализ на работни съвещания на ОЕКЗ резултатите бяха 

своевременно докладвани в МЗХ.  

І етап – 10% обследване в периода 16 до 21 март доклад до МЗХ с Изх. № 

277/21.03.2015г. 

ІІ етап – 10 % обследване в периода 20 до 24 април доклад до МЗХ с Изх. № 

277/24.04.2015 г. 

ІІІ етап - 100 % обследване в периода 18 до 22 май доклад до МЗХ с Изх. № 

277/22.05.2015 г. 

ІV етап – 10 % обследване, 7-10 дни преди жътва до 22 юни 2015 г. доклад до МЗХ с 

Изх. №277/19.06.2015 г. 

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 11-23/19.02.2015 г., 

на Директора на ОДЗ. За територията на областта има издадени 20 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 

наводнения – 16 бр. с площ 1212,07 ха. От наводненията са засегнати основно есенници 

/пшеница, ечемик и рапица/. За отчетният период има издадени 4 бр. констативни 

протоколи за 100% пропаднали площи от измръзване при есенници/рапица/ за площ 

225,08 ха. Издадени са и 28 бр. обикновени протоколи, за щети нанесени от  

неблагоприятните климатични условия през текущата година основно от наводнения и 

проливни дъждове. Засегнатите площи възлизат на 3 060 дка. 

5. АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА СТРУКТУРАТА, ОЧАКВАНИТЕ ДОБИВИ И 

РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО. 

Предсеитбена подготовка е извършена върху  1 076 783 дка, дълбока оран е извършена 

върху  353 887 дка, а предсеитбено торене е извършено върху  220 770 дка с фосфорни 

торове, върху 206 580 дка с калиеви торове и  263 420 дка с азотни торове. Прави добро 

впечатление увеличението на наторените площи преди сеитбата на есенниците, през 

2015 г. През текущата 2015 г., в сравнение с предходната, предсеитбеното торене на 

есенниците бележи ръст, поради добрите климатични условия през есента, които са 

причина за възможността на земеделските стопани да внесат необходимите торови 

норми, съобразени с технологията на отглеждане на културите.  



Предсеитбената подготовка в сравнение с 2014 година е с 29 370 дка повече. Наторени са 

144 290 дка повече с фосфорни торове, 169 774 дка повече с азотни торове и 149 390 дка 

повече с калиеви торове. Дълбоката оран е с 17 787 дка повече от предходната година. 

До края на отчетния период на територията на областта са засяти 655 036 дка - пшеница, 

218 615 дка - ечемик, 1 000 дка - ръж, 530 дка - тритикале и 171 834 дка. - маслодайна 

рапица. Есенниците заемат най – големи площи в община Карнобат (пшеница – 163 150 

дка, ечемик – 58 500 дка, маслодайна рапица – 70 350 дка), следват общините Средец, 

Камено и Бургас. За сравнение с хода на сеитбената кампания за предходната година 

2014/2015 са засяти: 695 103 дка – пшеница, 290 457 дка – ечемик, 3 945 дка – ръж, 5 070 

дка тритикале и 126 310 дка - маслодайна рапица. Общата площ на всички засяти 

есенници през предходната кампания възлиза на 1 120 885 дка. В сравнение с миналата 

година се наблюдава намаление на площите с пшеница с 40 067 дка и с ечемик с 71 842 

дка, а са се увеличили площите, заети с маслодайна рапица с 45 524 дка.Културата се 

използва в сеитбооборотният план на културите по мярка 214 „ Агроекология”.   

6. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 

2015/2016 ГОДИНА : 

Влезлите в сила на 01.01.2015г. промени в Закона за подпомагане на земеделските 

производители обнародвани в ДВ. бр. 40 от 13 май 2014г. и конкретно разпоредбата на 

чл. 41, регламентира заявяването на площи за подпомагане по СЕПП, да става само въз 

основа на регистрирано в ОСЗ правно основание. Само тези земеделски стопани, които 

ползват земеделска площ въз основа на: документ за собственост, аренден договор, 

договор за наем на земеделска земя, договор за съвместна обработка и споразумение по 

чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,  ще 

могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ  т.е. по този 

начин споразумението по чл.37в ЗСПЗЗ се утвърдиха като едно от основните правни 

основания, даващи възможност на ползвателите, да заявяват площи за подпомагане.  

Областна дирекция „Земеделие” Бургас както и през предходната година проведе 

широка разяснителна кампания на ниво общини и област, както чрез провеждане на 

информационни срещи по общини, така и по електронен път и чрез публикуване на 

писмена информация в  печатни издания. На тези срещи беше разяснена законово 

регламентираната процедура за създаване на масиви за уедрено ползване  и 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, 

а също така и за последиците от липса на изобщо на някое от двете. За стопанската 

2015/2016г. са входирани  заявления за създаване на масиви за ползване за 255 землища. 

Издадени са заповеди по чл.37в, ал.1 за състава на комисиите по землища за всички 255 

землища. Всички ОСЗ проведоха работни срещи с ползвателите от съответните землища. 

На тези срещи отново беше разяснена законово регламентираната процедура за 

създаване на масиви за уедрено ползване  и убеждаване на ползвателите относно ползата 

от тях. На участниците за всички землища бяха изготвени и предадени всички 

необходими изходни данни. Като резултат от кампания 2015-2016г. от 255 започнати 

процедури по чл.37в ЗСПЗЗ, са сключени 200 бр. доброволни споразумения  и 38 бр. 

служебни разпределения, всички приключили със заповед по чл.37 в, ал.4 на Директора 

на Областна дирекция „Земеделие” Бургас. Поради обработване на земята  в реални 

граници  за 17 бр. землища не са сключени доброволни споразумения. Процесът на 

сключване на споразумения изисква много време и наличие на човешки ресурс. С оглед 

кратките и интензивни срокове изключително натоварено е изготвянето на 

предварителни регистри и всички необходими бази данни за всяко землище. Въпреки 

трудностите, всички необходими изходни данни са изготвени и  предоставени на 

комисиите и ползвателите в рамките на инструктивните срокове регламентирани от 

закона. Равносметката за областта е, че от общо 255 землища, за които на основание 

чл.37„в”, ал.1 от ЗСПЗЗ са издадени съответните административни актове за назначаване 

на комисии,  за 200 бр. землища са сключени доброволни споразумения и за 38 бр. 

землища са извършени служебни разпределения, всички приключили с влезли в сила 

заповед по чл.37 в, ал.4 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Бургас – 238 

бр.  Всички заповедите по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата 

на дирекцията. Общата площ на масивите за ползване за 2015-2016г. е 1 974 595.233 дка., 



от които 1 722 936.615 дка имоти с правни основания и 251 658.618 дка са имоти по 

чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, в сравнение с 2014-2015 г. за  която площа на масивите за 

ползване е 1 967 018.141 дка. 
 

Таблица 1. стопанска 2015/2016г. 

Община 

        Доброволни споразумения Служебни разпределения 

Брой 

землища 

Бр. 

Землищ

а без 

споразу

мения 

Общо с-

я/р-я 

издаден

и 

заповед

и Брой 

Площ/дка с 

правни 

основания 

Площ/ дка 

по 37в, ал. 3, 

т. 2 (бели 

петна) Брой 

Площ/дка с 

правни 

основания 

Площ/ дка по 

37в, ал. 3, т. 2 

(бели петна) 

Айтос 17 1 16 16 16 132468,565 3898,815       

Бургас 19   19 19 19 178875,138 20389,405       

Камено 12 1 11 11 11 178754,24 6384,895       

Карнобат 31   32 32 31 466540,21 21789,056 1     

Малко 

Търново 13   12 12       13 5343,517 2190,605 

Несебър 14 4 10 10       10 41220,39 5985,637 

Поморие 17 4 13 13 12 72502,162 8984,394 1 9049,5 2069,842 

Приморско 6 1 5 5 4 15984,224 9561,965 1 70,237 372,026 

Руен 41 4 37 37 36 125242 64412 1     

Созопол  11   11 11 9 58638,518 27983,293 2     

Средец 32   33 33 30 343321,447 63719,229 2 658,25 84,365 

Сунгурларе 29 2 27 27 25 87582,219 6335,974 2 1230,244 122,363 

Царево 13 1 12 12 7 3956,114 4955,957 5 1499,64 2418,797 

общо 255 18 238 238 200 1663864,837 238414,983 38 59071,778 13243,635 

7. Схема за държавна помощ „намалена акцизна ставка върху газьола, 

използван при първично селскостопанско производство чрез използване на 

система от ваучери за гориво”- 2015 г. 

С цел подпомагане на земеделските производители при производство на първични 

селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол 

посредством ваучери за гориво, през 2015 г. продължи стартиралата през 2014 г. 

кампания за предоставяне на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, 

използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за 

гориво”. Във връзка с тази кампания в ОСЗ - ОД“З“ Бургас бяха приети общо 585 бр. 

окончателни декларации за количества гориво. От тях 412 бр. кандидати получиха 

ваучери на втория етап за намалена акцизна ставка. 
№ ОСЗ общ бр.зс,подали 

окончателна 

декларация 

бр.зс,получили 

ваучери на 2 етап 

бр.ваучери, 

получени от зс 

бр.зс, за 

възстановяване 

на ваучери 

отказ от 

получаване на 

ваучери 

1 Айтос 76 43 125 31 1 

2 Бургас 143 101 364 36 4 

3 Камено 49 39 150 13   

4 Карнобат 94 74 282 17 3 

5 офис М.Търново 1 1 4     

6 Несебър 22 15 51 7   

7 Поморие 66 41 126 25   

8 офис Приморско 2 1 4 1   

9 Руен 27 17 62 10   

10 Созопол 3 1 4 2   

11 Средец 44 35 136 9 1 

12 Сунгурларе 57 44 155 11 1 

13 Царево 1       1 

ОБЩО   585 412 1463 162 11 



ІІ. ЖИВОТНОВЪДСТВО 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В  ОБЛАСТ БУРГАС 2015г. 

През 2015 г. в Бургаска област, към месец декември се отглеждат следните видове 

селскостопански животни: 
Вид животни Брой 

Говеда   28 828 

-крави   18 113 

Биволи        747 

-биволици        507 

Овце 129 985 

-овце майки 115 527 

Кози   16 971 

-кози майки   13 152 

Свине   36 748 

-свине майки     2 950 

Птици общо 190 148 

Пчелни семейства   56 380 

-пчелини     1 682 

 

 
1.2.АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО И БИВОЛОВЪДСТВОТО 

През 2015 г. процесът на преструктуриране на говедовъдството в страната е ускорен 

както поради изтичане на срока на дерогацията за постигане на европейските изисквания 

за качеството на суровото краве мляко в края на годината, така и поради отпадане на 

млечните квоти в рамките на ЕС от началото на м. април 2015 г. Ето защо броят на 

млечните крави през 2015г. в национален мащаб е малко под нивото отпреди една 

година, главно за сметка на част от дребните стопанства, които изпитват затруднения да 

приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания, като някои от тях 

продължат да се пренасочват към месодайно говедовъдство или да отпадат от пазара. 

Броят на млечните крави на територията на страната бележи спад от 3,8%, до 295 374, 

докато този на месодайните крави нараства с 23,8%.   

В Бургаска област към декември 2015 г. броя на говедата намалява с 7,3% спрямо същия 

период на предходната година, като достига до 28 828, а броят на млечните крави 

бележи ръст 1,3% за периода. Ръст бележи и броят на кравефермите първа група, които 

съгласно регистъра на фермите за производство на краве мляко на МЗХ, актуален към 

04.01.2016г., в Бургаска област са 89.  

 
 01. 2014г. 01. 2015г. 01.2016г. 

 Брой ферми Брой животни Брой ферми Брой животни Брой ферми Брой животни 

I      78 4 334     79 4 531 89 4 836 

II        4    189       0        0   0        0     

III 3 197 8 499 1 108 5 560 35    772  

Видно от таблицата през 2015 г. броят на фермите, покриващи изискванията за качество 

на суровото краве мляко съгласно Регламент 853/2004/ЕС, продължи да нараства и 

достигна до 89 ферми първа категория. Към момента още 5 кравеферми от 3 та група са в 

процес на прекатегоризация. 

От данните посочени по горе е видно, че на територията на област Бургас  фермите, 

произвеждащи краве мляко, което не отговаря на хигиенните изисквания и критериите за 



сурово мляко /съгласно регистъра на фермите за производство на краве мляко на МЗХ, 

актуален към 04.01.2016г./ са драстично намалели / 96% /в сравнение с началото на 

2015г., когато техния брой беше 1108 ферми. Това е така, защото през месец декември 

2015г. изтeче третата поред за България дерогация за удължаване на преходния период с 

още две години на фермите за производство на сурово краве мляко да отговорят на 

изискванията на Регламент 853/2004. Така до края на 2015 г. всички млечни ферми от ІІ-

ра и ІІІ-та група трябваше да достигнат стандарта на ЕС за качество на суровото мляко за 

да могат да го продават. Фермите от втора група, в съответствие с изискванията на 

Регламент (ЕО) № 853/2004 постигнаха високите изисквания за производство на 

качествено мляко и са категоризирани в първа група. Пред собствениците на ферми 

трета група през изминалата годината се набелязаха различни възможности за 

трансформирането им. От 1 108 ферми трета група, 5 са фермите, които покриха 

хигиенните изисквания за производство на мляко, направиха сериозни вложения в 

сградов фонд и оборудване, постигнаха  изискванията на Регламента и преминаха в 

кравеферми 1-ва група. Още 5 кравеферми са в процес на прекатегоризация в първа 

група. 605 броя от фермите са с до 3 едри преживни животни и преминаха в категорията 

„лично стопанство“- ще използват произведеното мляко за лична консумация. 

Запълвайки острата необходимост и съобразявайки се с благоприятните условия на 

планинските ни райони с отлични условия за създаване на продуктивно месодайно 

говедовъдство, много от фермерите са в процес на преминаване на по-ниско 

продуктивните си стада от млечно в месодайно направление. От тази възможност да 

преструктурират стадата си от млечни говедовъдни ферми в ферми месодайно 

направление са се възползвали 301 животновъда. Останалите 193 трета група ферми са с 

прекратена дейност.  

За фермите, които не успяха да покрият критериите за сурово мляко, България изготви 6 

мерки за укрепване на системата за контрол на качеството на кравето сурово мляко от 

2016 година, благодарение на което няма да се допусне ограничаване на достъпа на 

български млечни продукти на европейския пазар. Спешно ще се  актуализират законови 

и административни мерки. Целта е да се актуализират българските нормативни актове, 

за да се осигурят условия за адекватна оценка на млечни говедовъдни ферми в България. 

В ход е промяната в Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г., последно изменена на 29 

октомври 2013 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 и на наредба № 44 от 20 април 2006 г. за 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, поради отпадането 

на класификацията и категоризацията на млекодобивните стопанства. Предвидените 

законодателни промени ще оптимизират процесите на вземане на проби, лабораторните 

анализи и електронната обработка на резултатите от лабораторните изследвания, 

корективните действия по проследяване процеса на събиране на млякото и постигане на 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и 

на Съвета. Ще се разработи стратегия за лабораторен анализ на резултатите от 

изпитването на млечните проби. Акредитираните лаборатории, които ще извършват 

тестовете на млечните проби ще бъдат включени списък, публикуван от БАБХ. Ще се 

осигури ново лабораторно оборудване. Ще се  промени настоящата система за вземане 

на проби за сурово мляко, с цел да се направи прозрачен процеса на пробовземането на 

етап млекодобивни стопанства, по време на транспорта и доставянето на пробите от 

сурово мляко в лабораториите. За да се постигне по-ясна картина за качеството на 

суровото мляко планът за действие предвижда преоценка на стопанствата от БАБХ и 

вземането на официални проби от сурово мляко от официалния ветеринарен лекар 

първоначално на годишна база. Софтуерът на съществуващата информационна система 

ВетИС в БАБХ предстои да се актуализира, като се добави нов модул „Мляко“. Целта е 

да се осигури пълна прозрачност на вземането на проби. Анонимността на всяка проба 

ще бъде гарантирана чрез уникален идентификационен номер по време на целия процес 

на вземане на пробите и тяхното изпитване в лабораторията. Ще се осъществи повторна 

проверка на фермите за краве мляко, за да се гарантира, че млечните продукти, които се 

пускат на пазара на ЕС отговарят на европейските изисквания. Ще се извърши оценка на 

всички стопанства по отношение на структурата, хигиената при млекодобива и 



качеството на добиваното сурово мляко, включително и предприетите последващи 

действия като резултат. Тази оценка ще бъде извършена от официален ветеринарен 

лекар. Извършването на официалните проверки ще се удостоверява чрез използване на 

електронен въпросник за проверка, а получените резултати ще се обработват и въвеждат 

във ВетИС системата. В системата ще бъде създаден и електронен контролен регистър 

на всички млекодобивни стопанства, които отговарят напълно на изискванията на ЕС. 

Ще се проведат на официални проверки на база на оценката на риска за всички 

млекодобивни стопанства, млекосъбирателни центрове в населените места и на 

изкупвачите на сурово мляко за спазване на националното законодателство и това на ЕС, 

включително проследяване на предприетите коригиращи действия, чрез използване на 

електронен въпросник за проверка и обработване и въвеждане на резултатите от тях във 

информационната база данни на Интегрираната информационна система. Проверките ще 

се извършват въз основа на съответният електронен контролен списък, а данните ще 

бъдат кодирани в централната ВетИС база данни. Акцентът на проверките ще бъде върху 

възможността за проследяване на млякото, събирано от фермите и центровете за 

събиране на мляко в населените места. Ще се осъществи поетапен преглед на млечните 

ферми. 

Преоценката на по-голямата част от произведеното сурово мляко от професионални и 

семейни ферми в България ще приключи до края на 2016 г.-началото на 2017 г. През 

останалата част от 2017 г. ще се извършва преоценка на малки семейни ферми с от 1 до 9 

крави. Що се отнася до оценката на стопанствата, специално внимание ще бъде отделено 

на идентификацията на животните и здравния статус на стопанството за туберкулоза и 

бруцелоза. Първоначално, на официална проверка ще бъдат подложени млекодобивните 

стопанства с 50 и повече крави – “професионални млекодобивни стопанства” (през 

първата половина на 2016 г). След това на проверка ще бъдат подложени 

млекодобивните стопанства с 10 до 49 крави – “семейни стопанства” (през второто 

тримесечие на 2016 г. и първото тримесечие на 2017 г). В края на периода, на проверка 

ще преминат и млекодобивните стопанства с 1 до 9 крави -“малки семейни стопанства” 

(през второто тримесечие на 2017 г. и края на 2017 г). В началото на 2016 г. ще бъде 

създадена Комисия за наблюдение по прилагането на работния план и плана за действие. 

Комисията ще се председателства от заместник- министър на земеделието и храните, и 

ще включва представители на съответните дирекции от Министерството на земеделието 

и храните, БАБХ и индустрията в сектора на млякото. Заседанията ще се провеждат на 

месечна база и ще се изготвят тримесечни доклади за Европейската комисия. 

През 2015г. на територията на Бургаски регион се контролират 3 613 бр. говеда, което е с 

44.29 % повече от контролираните през 2014г./ 2 504 броя/. 2 962 говеда са под 

селекционен контрол на Асоциация за развъждане на черношарената порода в България 

–Добрич в 36 ферми, 89 животни в една ферма на Асоциация за развъждане на 

черношарената порода в България –Русе, 25 крави са под селекция под контрола на 

Асоциация за развъждане на кафява порода говеда и 537 ЕПЖ в 15 ферми под контрола 

на Асоциация за развъждане на местни породи говеда. Тенденцията в говедовъдството в 

Бургаска област е към увеличаване  на обхвата на селекционен контрол.  

В Бургаска област към декември 2015 г. броя на биволите в е 747 броя, което е 

увеличение с 16,7 % спрямо същия период на предходната година/декември 2014г./, а 

броят на биволиците бележи ръст 2,0 % в сравнение със същия период. Увеличението на 

броя на фермите и животните се дължи както на необходимостта от отглеждането на 

биволи за производството на мляко и месо със специфични качества, свързани със 

здравословното хранене на човека, така и на възможностите за кандидатстване по 

обвързаните схеми за подпомагане на този вид животни.   

През 2015г. на територията на Бургаска област под селекционен контрол са 406 бивола, 

като се отчита разтеж с 16,6 % повече от 2014г. /348броя/. Селекционния контрол на 

територията на Бургаска област се осъществя от две асоциации: Асоциация на 

биволовъдите в България, с контрол върху 7 ферми с 367 бивола и Българска национална 

асоциация по биволовъдство - Шумен с контрол върху 3 ферми с 39 животни. Отчита се 

сериозен разтеж на животните и фермите под селекционен контрол. Това може да се 

обясни с необходимостта от повишаване на  продуктивността и качествата на животните, 

както и постигане на  високи темпове на генетичен прогрес. 



1.3. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ОВЦЕВЪДСТВОТО И КОЗЕВЪДСТВОТО 

Динамиката в изменението на броя на овцете и козите в Бургаски регион следва 

динамиката в България и през последните години продължава да следва посоката на 

непрекъснато намаляване.   

Към декември 2015 г. общият брой на овцете в Бургаски регион намалява с 9,9% спрямо 

края на предходната година/ 142 944/, до 129 985 хиляди. Броят на овцете-майки е с по 

малко от един процент завишен/115 527/ спрямо година по-рано/114 659/. 

През 2015г. в Бургаска област под селекционен контрол са 53 350 овце, което е 126% 

увеличение в сравнение с животните през 2014г./23 562 овце/. На територията на региона 

136 ферми с 30 551овце са под контрола на Сдружение за развъждане и отглеждане на 

млечни овце - с.Пирне - най-новата развъдна асоциация у нас, което представлява 58% от 

общия брой животни под селекционен контрол на територията на региона, 83 ферми с 

15 179 овце контролирани от Национална асоциация за развъждане на синтетична 

популация българска млечна, 6 305 овце в 40 ферми- от Асоциация за развъждане 

българска млечна порода овце, 508 животни от 4 ферми от Развъдна асоциация на 

местни породи овце, по една ферма от Организация на развъдчиците на автохтонни 

породи овце/0,09%/, Асоциация за развъждане на черноглава плевенска овца /0,47%/, 

Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България/0,38%/, Сдружение за 

отглеждане и развъждане на марижките овце/0,12%/, Асоциация за развъждане на 

цигайски местни породи овце в Българя/0,45%/. 

Към декември 2015 г. общият брой на козите в Бургаски регион намалява с 11,7% спрямо 

края на предходната година/ 19 225/, до 16 971 броя. Броят на козите-майки е с 13,4%  

/13 152/ по-малко спрямо година по-рано/14 040/. 

През 2015г. под селекционен контрол са 255 кози от 5 ферми, което е с 32% повече от 

животните под селекционен контрол през 2014г./173 кози/. Козите се контролират от 

Асоциация за развъждане на местни породи кози и Асоциация  за автохтонни породи 

кози в България.  

1.4. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦЕВЪДСТВОТО 

Птицевъдството е един от най-интензивните сектори в животновъдството, при който 

процесите на механизация и автоматизация са широко застъпени и осигуряват 

високоефективно промишлено производство. 

През 2015г. общият брой птици в Бургаски регион нараства с близо 2 % на годишна база, 

достигайки 190 148. В сравнение с предходната година, се наблюдава увеличение на 

броя на почти всички видове птици. Считаме, че това увеличение се дължи на 

прилагането на одобрената в края на 2012 г. държавна помощ за хуманно отношение при 

отглеждането на птици. На територията на Бургаски регион всички птицевъдни ферми, 

които могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ, ежегодно усвояват 

средства по нея. 

Съгласно „Регистър на стокови кокошки носачки отглеждани в уголемени 

клетки”/актуален към 15.08.2014/ на БАБХ в област Бургас са регистрирани две ферми за 

отглеждане на кокошки носачки:ферма на ЕТ "Дивекс 2" гр. Айтос и ферма на Бургас гр. 

Бургас. кв. „Горно Езерово”, м. „Аязма дере”, Георги Иванов Георгиев. Регистърът  на 

кокошки носачки отглеждани в алтернативни системи /актуализиран към 09.12.2015г./ на 

БАБХ показва регистрация на една ферма - птицеферма-с. Крумово Градище с 

капацитет-960 бр. кокошки носачки. По малка е фермата на Йордан Йорданов - Шилото 

с капацитет 345 броя с подово отглеждане с гнезда за снасяне. На територията на 

Бургаски регион се намира птицеферма, предназначена за кокошки за разплод- фирма 

"ЕТИ-81"ООД село Малина, община Средец. Птицефермата е с капацитет - 39 600 броя, 

разплодни стада, родители /Gallus gallus- Papakovansi Gyorasszonyfa/, еднодневни пилета 

внос от Унгария. 

1.5. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО 

Бургаски регион има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни 

продукти, предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна растителност на 

територията на областта, създаваща отлични условия за отглеждането на пчели. 

Благоприятно влияние оказват и подходящите природни, климатични и екологични 

условия, които допринасят за постепенното увеличаване на добива на тези продукти през 

годините. Пчеларството представлява алтернативна заетост за населението на 



слаборазвитите селски райони, осигуряваща допълнителни доходи. Положително 

влияние върху развитието на сектора и неговата концентрация оказва прилаганата 

Национална програма по пчеларство. Въпреки постигнатите резултати, като цяло, 

секторът продължава да се нуждае от внедряването на нови технологии, по-добър 

контрол на здравния статус на пчелните семейства и мерки за поощряване реализацията 

на пчелните продукти, обединяване на пчеларите в организация, която да защитава 

техните интереси и предлага на вниманието техните проблеми. Бургаска област 

традиционно е една от областите с най-голям брой пчелни семейства. Към декември 

2015 г. броят на пчелните стопанства в страната намалява с 6,1% спрямо година по-рано, 

докато броят на пчелните семейства в тях се увеличава с 6,6%, до 577 304.  

В Бургаска област е налице положителна тенденция  на увеличаване на пчелните 

семейства и регистрирани пчелини. Пчелните семейства, съгласно Регистър на 

пчелините в България /БАБХ/- 29.12.2015г. са 56 380 броя,т.е с 6.4%  повече от декември 

2014г.  Същата тенденция се наблюдава и при пчелините, които за 2015г. 1682 бр., с 

22,5% повече от декември 2014г. съгласно същият регистър т.е. най-много през 

последните пет години.  

1.6. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА СВИНЕВЪДСТВОТО 

На територията на областта има регистрирани 3 свинекомплекса, които основно 

определят нивото на свиневъдството  в региона: Свинекомплекс „Карас“ ООД с 

капацитет 2 000 свине; свинекомплекс „Крумово градище“АД с капацитет 2 000 свине 

майки и свинекомплекс „Зимен“ с капацитет 15 000 свине.  

Свиневъдният сектор на територията на региона е добре структуриран и специализиран, 

концентриран в малко на брой, уедрени стопанства, което е предпоставка за устойчиво, 

стабилно развитие и по висока ефективност на производството. Тенденцията на 

концентрация и увеличаване броя на свинете през 2015г.с 10,4% в сравнение с 2014г.и 

достигащ до 36 748 броя се дължи на разширения капацитет на свинекомплекс „Зимен“. 

Друга фактор, допринасящ за стабилизиране на сектора, е стартиралата в края на 2012 г. 

схема на държавна помощ за реализиране на доброволно поети петгодишни 

ангажименти за хуманно отношение към свинете, която продължава да се прилага и през 

2014 и 2015 г. Средствата се предоставят годишно и покриват допълнителните разходи 

или пропуснатите доходи, свързани с тези ангажименти. 

2. ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО 

ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ 

КОШЕРИ“. 

В периода от 31.01.2015г.- 01.02.2015г., на територията област Бургас - гр. Бургас, в 

следствие на неблагоприятно климатично условие „Наводнение“, предизвикано от 

изключително интензивни дъждове от 70,5л/кв.м над гр. Бургас в кв. Долно Езерово, 

Лозово, Ветрен, Сарафово, в.о. Черниците бяха нанесени значителни щети и нарушен 

нормалния ритъм на живот на населението. На основание чл. 49, ал.1, чл.65, ал.2, т.3 от 

Закона за защита при бедствия с цел защита на населението, кметът на община Бургас 

обяви „Частично бедствено положение“ с цел овладяване на бедствието и провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности. В следствие на 

неблагоприятното климатично условие “Наводнение“ на територията на горепосочените 

квартали на община Бургас, в Общинска служба по земеделие Бургас бяха входирани 

общо три писмени заявления за извършване на проверка на място за установяване на 

щети - загинали селскостопански животни/пчелни семейства/ и бяха издадени три 

констативни протокола по образец на регистрирани земеделски производители- 

животновъди. 

На 03.02.2015г., вследствие на  неблагоприятно климатично условие “Силен ураганен 

вятър“ на територията на община Средец са убити две говеда-крава на 35 месеца и теле 

за угояване на 23 месеца. Труповете на убитите животни са предадени на екарисаж и 

издаден констативен протокол по образец.  

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас обобщи информацията за загинали 

селскостопански животни в констативните протоколи в Регистри на издадените 

констативни протоколи на регистрираните земеделски производители, за настъпилите 

неблагоприятни климатични условия “Наводнение“ и „Силен ураганен вятър“ 



3. СХЕМИ ЗА ИЗВЪНРЕДНА ПОМОЩ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В СЕКТОР 

ЖИВОТНОВЪДСТВО, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1853 И НАРЕДБА 

21/12.11. 2015 Г., 
През 2015г. Европейската комисия предостави на България и българските животновъди, 

засегнати от кризата в сектора над 6 млн. Евро, предназначени за целево подпомагане на 

производителите в секторите на млякото, млечните продукти, говеждото, телешкото, 

свинското, овчето и козето месо. В тази връзка е взето решение животновъдите да се 

подпомогнат и с национални средства. Подпомагането се предоставя на земеделските 

стопани, произвеждащи краве, овче, козе и биволско мляко и на производителите на овче 

и козе месо, които са най-силно засегнати от спада на цените в сектора от забраната за 

внос, наложена от Русия. Възможност да заявят подпомагане по 4-те схеми са имали 

13 753 земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, биволици, овце и кози. В периода 

на приема са подадени  12 642 заявления и изплатени 13 281 609 лв.  

Изплатените средства за Бургаска област са 646 402,25, което е 4.87 % от общия дял на 

помощта. 

4. ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В 

БУРГАСКА ОБЛАСТ 

През 2015г. за първи път в България бяха приложени новите схеми и част от мерките за 

директни плащания от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., които отразяват в максимална степен националните особености и приоритети в 

сферата на земеделието. Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., която 

приключва своето действие в края на 2015г., приключи с много висока усвояемост от 

93% от първоначалния бюджет на програмата. Отчита се рекорден интерес към 

кандидатстване по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Разпределянето на ресурс от общо 347 млн. евро при обем от предложени проекти по 

различните направления са от два до четири и половина пъти над предложените 

бюджети. Бе предоставена възможността да се кандидатства за 285 млн. евро подкрепа за 

инвестиции в материални активи, модернизиране на селските стопанства, инвестиции в 

стопанския сектор и създаването на нови стопанства от млади фермери”.  

Подпомагането на земеделските производители в България през 2015г. беше на обща 

стойност над 3 милиарда лева. Това са средства, предоставени по програмата за развитие 

на селските райони, за директни плащания и пазарна подкрепа, както и като целева. През 

2015г., по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. бяха отворени 

шест нови подмерки. Стартира приемът на документи по подмярка 4.1. "Инвестиции в 

земеделските стопанства", 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска 

продукция", 19.1 "Помощи за подготвителни дейности", която е свързана с подхода 

"ЛИДЕР", Мерки 10 "Агроекология и климат", 11 "Биологично земеделие", 12 

"Плащания по Натура-2000 и Рамковата директива за водите" и 13 - "Плащания за 

райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" бяха отворени 

заедно с кампанията по директните плащания, мярка 2.1. "консултантски услуги за 

земеделски и горски стопани", подмярка 2.2. "създаване на консултантски услуги", 6.1. 

"стартова помощ за млади земеделски стопани". 

Подпомагането на сектор животновъдство като „уязвим сектор“ беше осъществено 

посредством прилагането на схеми за обвързано с производството подпомагане както 

следва: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави, Схема за обвързано 

подпомагане за месодайни крави и/или юници; Схема за обвързано подпомагане за 

млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол;  Схема за обвързано 

подпомагане за овце-майки и кози-майки; Схема за обвързано подпомагане за овце-

майки и кози-майки под селекционен контрол; Схема за обвързано подпомагане за 

биволи. Виждаме, че за животновъдите има нова възможност, а именно да кандидатстват  

по две нови схеми на обвързана подкрепа за животните под селекционен контрол. Това 

бе постигнато след направен задълбочен анализ на състоянието на животновъдството в 

България. Отчете се неотложната необходимост от подкрепа непосредствено на 

фермерите да получават средства заради това, че техните животни се поддържат под 

селекционен контрол, а не индиректно чрез развъдната организация. Целта на 

обвързаната подкрепа е да могат да подобрят конкурентноспособността на стопанствата 



си, рентабилността на животновъдната си дейност, да могат да повишат продуктивността 

и качествата на животните, както и да постигнат високи темпове на генетичен прогрес.  

Първата ревизия на обвързаните схеми по директните плащания на ОСП 2014-2020 

предстои в края на 2016 година, защото според регламента, е необходим кратък период 

от две година по прилагането на схемите – това са 2015 и 2016 г., за да стане ясно как те 

повлияват на уязвимите сектори, към които е насочена обвързаната подкрепа. Така, че в 

края на 2016 г., в МЗХ ще бъде направен анализ, заедно с браншовите организации 

доколко е целесъобразно прилагането на схемите в този им вариант и в каква посока те 

трябва да бъдат изменени. 

В Бургаска област през 2015г. се наблюдава положителна тенденция за увеличаване на 

фермите и животните под селекционен контрол. Това е така, защото животновъдите 

разбират, че само с добра селекция под ръководството на селекционери  - експерти под 

контрола на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, 

която осъществява контрол върху тяхната дейност, могат да постигнат добри резултати, 

а оттам по-висока продуктивност и по-висока конкурентноспособност. Това ще им 

гарантира качественото развитие на стадата, ще увеличи тяхното поголовие и не на 

последно място ще им гарантира един постоянен и добър бизнес. 

 Таблица 1- земеделски стопани –животновъди, кандидатствали по схемите за 

обвързана подкрепа през 2015г. 

През 2016г. стриктно ще се спазва Индикативният график за прием на заявления за 

подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., който е 

публично достояние. Ето защо е необходимо предварителна подготовка  на   

инвестиционните проекти, с които ще се кандидатства, да бъдат изработени и 

подготвени за финансиране. 

Приемът по схемите и мерките по ПРСР 2014-2020г. през 2016г. ще бъде същия с една 

нова възможност за животновъдите да кандидатстват по Мярка 14 „Хуманно отношение 

към животните“. От март до юни 2016, животновъдите, отглеждащи едър и дребен рогат 

добитък, ще могат да подават заявления по мярка 14 - "Хуманно отношение към 

животните" и да получат допълнителни субсидии на бройка животно. Заявлението по 

мярка 14 "Хуманно отношение към животните" ще се подава заедно със заявлението по 

Директни плащания, като допълнително приложение. Помощта по мярката е насочена 

към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, 

биволи, овце и кози. Чрез субсидиите по мярка 14 "Хуманно отношение към животните", 

ще се осигури по-дълъг период на пасищно отглеждане и повече свободно пространство 

в помещенията за отглежданите животни, което ще окаже благоприятно влияние върху 

Схема 
Област 

Оторизирани 

заявления-брой 

Оторизирани 

животни-брой  

Оторизирана 

сума в  лв. 

Схема за преходна национална помощ за говеда 

и/или биволи,  необвързана с производството 

(ПНДЖ 1) - биволи Бургас 4 342 46 512 

Схема за преходна национална помощ за говеда 

и/или биволи,  необвързана с производството 

(ПНДЖ 1) - говеда Бургас 214 9 220 719 051 

Схема за обвързано подпомагане за биволи  Бургас 12 279 141 155 

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки 

и/или кози-майки (ДПЖ) Бургас 159 4 156 373 819 

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки 

и/или кози-майки под селекционен контрол 

(ДЖСК) Бургас 104 21 071 1 431 956 

Схема за обвързано подпомагане за млечни 

крави и/или месодайни крави под селекционен 

контрол (ЕЖСК) Бургас 45 2 370 895 680 

Схема за обвързано подпомагане за месодайни 

крави и/или юници (СКЮ) Бургас 390 9 368 2 359 383 

Схема за обвързано подпомагане за млечни 

крави (СМК) Бургас 127 4 489 1 152 944 

Схема за преходна национална помощ за овце-

майки и/или кози-майки, обвързана с 

производството (ПНДЖ 3) Бургас 678 101 674 3 994 880 

ВСИЧКО:    11 115 381 ЛВ. 



тях, върху здравето им и благосъстоянието им, ще се подобри жизнеността им и така ще 

се повиши качеството на произведената продукция. 

Предстои през 2016г. година да се довърши подготовката на Поземлен кодекс, като в 

работата по него ще се включат и резултатите от анализа на хидромелиоративната 

система на страната, да се приеме нов закон за Животновъдството, защото досегашния е 

морално остарял, Закон за опазване на земеделското имущество. 

5. ИНФОРМАЦИОННО - РАЗЯСНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

На територията на област Бургас от 2012г. има създадена Областна експертна комисия 

по животновъдство, която провежда информационни кампании, свеждащи до 

животновъдите параметрите на възможност за кандидатстване по схеми и мерки от 

ПРСР, семинари, касаещи всички нови моменти в законодателството съгласно Програма 

за дейността си през съответната година. През 2015г. ОЕКЖ Бургас създаде организация 

и участва в провеждането на планираните дейности от Програмата си за 2015г., на 

обучителни семинари, работни срещи с животновъди и решаване на наболели проблеми. 

5.1.ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ 

През месец февруари и март в Бургас в присъствието над 50 пчелари от област Бургас 

ОЕКЖ проведе обучителна кампания с пчелари от региона като «Актуални проблеми на 

пчелната патология - вароатозата, нозематозата и превантивни мерки свързани с тях»  

бяха основните теми проследени с голям интерес от страна на пчеларите. „Възможности 

за подпомагане в пчеларството “беше друга важна и интересна за тях тема. През м.юни 

повече от 50 пчелари взеха участие в организирана дискусия „Предизвикателствата и 

перспективите пред пчеларството“ от г-жа Мария Габриел. Разисква се „Проект на 

Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и 

начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни 

дейности“. През м. юни ОЕКЖ организира  работна среща с пчеларите от Бургаски 

регион, на която бе взето решение за създаване и разработване и прилагане в действие на 

Проект „Обновяване на горския фонд в Странджа планина с цел многократно 

увеличаване добива на Странджански мед“ и се създаде работна група на територията на 

ОСЗ Малко Търново, ОСЗ Приморско-Царево съвместно с представители на РИОСВ 

Бургас, на седемте горски и ловни стопанства. Усилията на ОЕКЖ Бургас увенчаха с 

успех.: Изготвена е първа нотификация на Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г. за изменение на мярката по агроекология, с което земеделските 

производители, отглеждащи медоносни култури със задължението да бъден сключен 

договор с пчелар, като в резултат на това, ще получават компенсаторни плащания. От 

следващата кампания по директните плащания 2016 г. земеделските производители ще 

може да кандидатстват и по този начин да получат още един стимул за развитие на 

дейността си. През м. юли в рамките на 3 срещи обсъдихме, разработихме, приехме и 

изпратихме в МЗХ предложения за промяна на „Проект на Наредба за мерките за 

опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности“. През м. август 

ОЕКЖ организира и проведе  работна среща на пчеларите от всички общини на Област 

Бургас с експерт на МЗХ, на която пчеларите бяха запознати с възможностите, които им 

дават новата наредба Наредба № 12 от 5 май 2015г. за условията и реда за признаване на 

организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на 

производители и междубраншови организации и на групи производители и Мярка 9 

„Учредяване на групи и организации на производители от ПРСС 2014-2020г“. Извън 

дневния ред на работната среща бяха обсъдени условията за участие на пчеларите в XIV-

тия международен фестивал на меда  и предстоящи инициативи свързани със събитието. 

Участвайки като съорганизатори на 12 издание на фестивала „Странджански манов мед“ 

през месец август, оказахме безрезервната подкрепа за подпомагане на странджанския 

манов мед да стане „Защитено географско указание“. Най-голяма заслуга за това, 

процедурата да е предоставена за обществено обсъждане на страницата на МЗХ има 

нашия колега Манол Тодоров. Брандът със специално лого ще спомогне продукцията на 

всички пчелари, които произвеждат в Странджа най-полезния мед със специфични 

вкусови характеристики да им позволи да получат и по-висока цена и необходимото им 

призвание.  През същият месец в Несебър, на 14-тото издание на  Международния 

фестивал на меда в Несебър, в присъствието на пчелари от цялата страна отново беше 



наблегнато на темата за сдружаване на пчеларите съгласно новите нормативни 

документи и мерки от ПРСР 2015-2020г. 

5.2. РЕШАВАНЕ НА НАБОЛЕЛИ ПРОБЛЕМИ 

През м. януари пчелари от общините Малко Търново, Царево и Приморско с голямо 

безпокойство, ни уведомиха за изключително тежката ситуация в техните пчелини- 

голяма смътност. В съответствие с установените добри взаимоотношения между ОЕКЖ 

Бургас и Тракийския университет, уведомихме за проблема Ректора на университета. 

ОЕКЖ Бургас поиска компетентни експерти, които да вземат участие в комисия за 

установяване на причините за високата смъртност на територията на трите общини. В 

специално инициирана по проблема среща информирахме Директора на ОДБХ Бургас за 

ситуацията в Странджа и необходимостта да посочи експерти, които да са ангажирани с 

обследването на пчелините. Създаде се комисия, която обследва в присъствието на 

собствениците им четири пчелина на територията на община Царево и община 

Приморско с висока зимно – пролетна смъртност на пчелните семейства. Протоколът от 

обследването бе сведен до знанието на МЗХ с наша молба за обсъждане на конкретни 

възможности и мерки, насочени към подпомагане на пчеларите да възстановят пчелните 

си семейства. 

По предложение на ОЕКЖ Бургас най-добър пчелар на 2014г. и член на ОЕКЖ  Бургас г-

н Димитър Станчев беше включен в българската делегация от пчелари, която от 

30.09.2015г. - 01.10.2015г. в Европейския парламент в Брюксел участва в провеждането 

на  пчеларско изложение "Седмица на пчелите и опрашването". Там присъстваха и други 

двама членове на ОЕКЖ Бургас: Манол Тодоров и Кирил Киров - пчелари от Царево и 

Несебър. Организатор на мероприятието беше г-жа Мария Габриел - зам.председател на 

ЕНП в ЕП (ръководител на българската делегация в групата на ЕНП, зам.председател на 

интергрупата "Климатични промени, биоразнообразие и устойчиво развитие в 

Европейския парламент, също така и председател на работната група "Пчеларство и 

здраве на пчелите"). Активно участие взеха представители на ЕК, водещи международни 

експерти, евродепутати, земеделски производители пчелари от редица европейски 

страни. Изложението "Селище на пчелите“ беше открито от Министъра на земеделието и 

храните на България - г-жа Десислава Танева. В Брюксел те представиха свои продукти, 

които са изключително специфични за нашата област. На Конференцията, която се 

проведе в ЕП, отново поставиха проблемите на сектор пчеларство, а именно 

неадекватното финансиране на пчеларите.  

5.3.РАБОТНИ СРЕЩИ С ЖИВОТНОВЪДИ 

ОЕКЖ Бургас организира и проведе две информационни срещи в Областна управа 

Бургас и в Институт по земеделие Карнобат в началото на годината за разясняване на 

правилата, регламентиращи понятието активен фермер, минималните изисквания за 

получаване на подпомагане по всички схеми за директни плащания, необходимостта от 

регистрация на фермерите като земеделски стопани, представяне на документи за правно 

основание за ползване на земеделските площи, които се заявяват за подпомагане, както и 

за актуализация на стопанисваните животни в информационната система на Българска 

агенция по безопасност на храните.  

Информационни работни срещи се проведоха през месец март във всяка община на 

област Бургас, през месец юни – юли в Малко Търново, Приморско, Царево, през месец 

ноември-декември в общините Средец, Малко Търново, Руен и предстои в Приморско. В 

последните 4 срещи активно участие взеха експерти от отдел Регионален инспекторат-

Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ Ямбол, които много обстойно запознаха 

животновъдите с правилата и изискванията при провеждане на проверките за кръстосано 

съответствие в животновъдните ферми. Фермерите бяха  запознати: 

 с промените в Закона за подпомагане на земеделските производители /ДВ. бр. 40 

от 13 май 2014г./ и конкретно в разпоредбата на чл. 41, която влиза в сила от 

01.01.2015г.,  където е предвидено заявяването  на площи за подпомагане по СЕПП, да 

става въз основа на правно основание. 

 със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи обнародван в ДВ бр. 14 от 20 февруари 2015г. в който е предвиден 

нов ред за предоставянето на пасища и мери на земеделските производители с 

регистрирани животновъдни обекти.    



 със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, обнародван в ДВ. бр.61 от 11 август 2015г. са предвидени някои 

разпоредби свързани с контрола върху предоставянето на пасища и мери от ОПФ и ДПФ 

на земеделските производители с регистрирани животновъдни обекти. 

На споменатите по горе срещи с животновъди инспектори от ОДБХ Бургас запознаха 

животновъдите с епизоотичната обстановка в региона и на територията на цялата страна, 

промените в ЗВД. Много сериозно внимание беше обърнато на идентификацията на 

селскостопанските животни, на нейния задължителен характер и рестриктивните мерки 

ако я няма. 

Много полезна за животновъдите беше срещата им в Средец с ръководството на БАБХ. 

В присъствието на над 100 животновъди от 13-те общини на област Бургас до тях беше 

сведена актуалната епизоотична обстановка в страната,епизоотичната обстановка на 

територията на Гърция и Турция касаеща някои актуални заразни заболявания, 

изпълнението на Държавната профилактична програма за задължителните мерки за 

профилактика и борба срещу болестите по животните за 2015г., както и предстоящите 

промени в Закона за ветеринарномедицинска дейност. Много обстойно се дискутираха 

задълженията на животновъдите за ограничаване и предпазване на животновъдните им 

обекти от проникване и разпространение на причинители на силно заразните 

заболявания чрез спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване на 

животни, уведомителен режим при съмнение за заразно заболяване; спазване на 

ветеринарномедицинските изисквания за идентификация на животните и д 

Бургаски регион е пограничен регион и като такъв почти постоянно е приведен в 

състояние на превантивна повишена епизоотична готовност и въведени мерки за 

превенция и контрол. Местоположението на фермите, особено в пограничните общини, 

задължава собствениците на животновъдни обекти още повече да знаят и спазват всички 

ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти и произтичащите от 

това изисквания за осигуряване на по добро ниво на биосигурност на фермите. Ето защо 

през месец септември ОЕКЖ Бургас изработи и разпространи до всички животновъди и 

кметове на населени места информация относно задължителни действия от страна на 

животновъдите, с които ще се ограничат и предпазят фермите  от проникване и 

разпространение на причинители на силно заразните заболявания като шап, син език, 

заразен нодуларен дерматит и други заразни болести, да могат да отглеждат животните 

си в среда, в която могат сами да контролират заболяванията до степен да ограничат 

проникването на заразния причинител до фермата. Информационният бюлетин беше 

качен на страницата на ОД“З“Бургас, на информационните табла на ОСЗ по общини, 

лично сведен до знанието на животновъдите от пограничните райони, на Асоциацията на 

животновъдите в Странджа, Регионалната асоциация на млекопроизводителите Средец, 

Кооперация „Опаокм” – Болканмийт, Сдружение на животновъдите Руен, предоставен 

на членовете на ОЕКЖ Бургас. 

ОЕКЖ Бургас сериозно работи с кметовете от Бургаски регион, като сведе до тяхно 

знание новият ред за предоставянето на пасища и мери на земеделските производители с 

регистрирани животновъдни обекти, произтичащи от ЗИД на ЗСПЗЗ, законово 

регламентираните задължения на общинската администрация, касаещи кратки срокове за 

изпълнение на чл.37и ЗСПЗЗ по отношение на общинските пасища, мери и ливади. 

ОЕКЖ Бургас участва в планиране, разискване и създаване на „Сдружение на 

животновъдите в община Руен“. На 30.03.2015 г. в с. Руен се състоя учредително 

събрание за основаване дружество на животновъдите в община Руен. В присъствието на 

40 учредители и на г-н Михаил Михайлов – изпълнителен директор на Националния 

съюз на говедовъдите в България (НСГБ), бе прието да бъде създадено „Сдружение на 

животновъдите в Община Руен -2015”, като редови член на НСГБ. В сдружението са 

регистрирани стопани на над 1 500 говеда и над 4 000 овце. Спазвайки основните задачи 

на сдружението, негови членове взеха активно участие в комисиите по чл. 37и ЗСПЗЗ, в 

резултат на което в началото на 2015 г. под наем за 5 години, без търг бяха дадени 2 500 

дка общински пасища на 22 животновъди. Сдружението взе активно участие в дейността 

и форумите на Националния съюз на говедовъдите в България и Асоциацията за 

развъждане на Черношарената порода в България. Сдружението води сериозна 

осведомителна кампания, благодарение, на която всички заинтересовани животновъди 



успяха да сключат споразумения за създаване на масиви на ползване за пасища и мери 

по чл. 37 в от ЗСПЗЗ.  

III. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ: 

Една от задачите 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. 

Началото на 2015 г. продължи тенденцията от втората половина на 2014 г. за извънредни 

климатични условия, изразени в няколко много интензивни валежи, надхвърлящи 

многократно характерните за региона водни количества. В резултат на това, някои от 

водосборните области на бургаските реки, се проведоха високи вълни с много големи 

водни количества, което доведе до значителни материални щети. Недостатъчният 

финансов ресурс и амортизирането на съоръженията за напояване и отводняване, 

допълнително възпрепятства справянето с тежката обстановка.  

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 

по-малко 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 Бургас 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 Бургас 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 8 (осем) Сдружения за напояване: 
Сдружение за напояване Регистрирана 

напоявана площ 

Заявена напоявана 

площ (за 2014г.) 

Заявена напоявана 

площ (за 2015г.) 

Заявена напоявана 

площ (за 2016г.) 

СН „Права река” 1722,68 дка  210 дка  210 дка 

 

 210 дка 

с. Грозден, общ. 

Сунгурларе 

СН „Съединение” 5450 дка 500 дка  500 дка  

 

500 дка  

гр. Българово, общ. Бургас 

СН „Момина църква” 283 дка 160 дка 210 дка 

 

210 дка 

с. Момина църква, общ. 

Средец 

СН „Златна праскова” 2100 дка 500 дка  500 дка  

 

570 дка  

с. Драганци, общ. Карнобат 

СН „Карнобатски води” 559,331 дка 526 дка  526 дка  

 

526 дка  

гр. Карнобат, общ. 

Карнобат  

СН „Ръжица-Разбойна”  

2311 дка 

 

900 дка  

 

2000 дка  

 

 

2000 дка  
с. Разбойна, общ. Руен 

СН „Камчия” 2250 дка 350 дка  300 дка  

 

100 дка  

с. Планиница, общ. Руен 

СН „Язлата” 819,75 дка 180 дка 120 дка 120 дка 

с. Ново Паничарево, общ. 

Приморско 

През изминалата 2015 г., няма подадени заявления за учредяване и не са регистрирани 

нови Сдружения за напояване. 



През месец март 2015 г. беше извършена пълна проверка на дейността на всички 

сдружения за напояване в областта – водене на документация и поддръжка на ХМФ. 

Сдруженията за напояване в област Бургас се затрудняват с поддръжката на 

стопанисвания хидромелиоративен фонд, като основна причина за това е недостатъчния 

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. На места воденето на 

необходимата документация не отговаря на изискванията на ЗСН. Установи се, че 

сдруженията се затрудняват с провеждането на Общо събрание, поради големия брой 

членове, което от своя страна води до невъзможност за гласуване на Председател, 

Управителен съвет и Контролен съвет, при изтичане на мандата. 

2. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, КЛОН БУРГАС: 

За никого не са тайна проблемите на дружеството последните години, чието проявление 

виждаме днес. „Напоителни системи” стопанисват 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 2015 г.  

(осъществен от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас), ясно се вижда слабата 

използваемост на съществуващия ХМФ днес. 

 
Поляти Култури Първа поливка дка Полята площ Водни обеми Стойност в лв 

поливодекари м³  /без ДДС/ 

царевица 0 0 0 0.00 

зеленчуци 100 230 8147 935.28 

трайни насаждения 1196 1592 41179 2117.765 

други култури 700 2058 205983 90632.52 

Общо 1996 3880 255309 93685.57 

 

Напоителна Изградени Годни за Годни за Годни за        

система поливни напояване напояване напояване 2012 2013 2014 

година 

2015 

година  площи общо гравитачно помпено година година 

  дка дка дка дка дка дка дка дка 

Мандра 60786 55786 0 55786        

Новоселци 5521 5521 0 5521        

Трояново 10030 10030 2636 7394 100      

Порой 60443 52763 0 52763 777 700 770 770 

Ахелой 19954 18724 8087 10637 232 175 260 253 

Церковски 6362 3664 2654 1010        

Крушево 10014 6955 6955 0        

Каябаш 26105 24970 24970 0 302 503 342 973 

общо за клона 199215 178413 45302 133111 1411 1378 1372 1996 

Посочените данни са при 178413 дка годни площи. В посочените данни, в графа „Други” 

фигурират поляти площи в к.к. Слънчев бряг – зелени площи. 

Във втората таблица напояваните площи са посочени по напоителни системи. 

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 (Обекти за опазване от вредното въздействие на водите 

ОПВВВ – Корекции на реки, Отводнителни системи, Отводнителни помпени 

станции):  
Най-сериозен и най-спешен е проблемът с отводняването и изградената за целта  

инфраструктура. Поддръжката на тези обекти е скъпа и изисква непрекъснати грижи.  

Вследствие на падналите интензивни валежи през 2014 г. и началото на 2015 г., и 

формирания голям повърхностен отток, бяха нанесени значителни поражения по 



ОПВВВ – скъсани предпазни диги на реки, наводнени отводнителни полета, аварирали 

отводнителни помпени станции. Съвместно с „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас, 

сформирахме работна група, която да обходи засегнатите участъци от съоръженията, в 

резултат на което същите бяха, протоколирани, описани и маркирани с GPS координати, 

с което да се избегнат евентуални бъдещи проблеми с погрешно описан километраж на 

съоръженията. В работната група участие взеха и представители на съответната 

общинска администрация, като в изготвения протокол за всяка щета са посочени: 

участък на корекция (километраж), координати, вид на щетата и размери. 

- КОНТРОЛ ОПВВВ: 
Съгласно сключен Договор между „Напоителни системи” ЕАД и МЗХ за извършване на 

обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, експлоатация и 

поддръжка на водостопанските системи и съоръжения – публична държавна собственост 

по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, както и Методика, приета с Постановление на 

Министерския съвет № 364 от 06.11.2014 г., регламентираща дейностите на „Напоителни 

системи” ЕАД по стопанисване на ОПВВВ и отчитане на изразходените средства, ОД 

„Земеделие”-Бургас осъществява контрол по отношение на извършените дейности от 

страна на „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас и изразходените финансови средства. 

- 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.  

През 2015 г. се осъществиха няколко важни дейности, свързани с безопасността, 

експлоатацията и стопанисването на двата язовира: 

 изготвиха се технически паспорти за яз. Ахелой и яз. Порой; 

 възложи се изготвянето на работен проект за извършване на ремонтно-

възстановителни дейности на яз. Ахелой – възстановяване на преливник, възстановяване 

на ел.захранване и осветление на язовирната стена; 

 работи се по изготвяне на работен проект за РВР на яз. Порой – пропаднал 

участък от язовирната стена; 

 възложи се изпълнението на денонощна въоръжена охрана на яз. Ахелой и яз. 

Порой, съгласно изискванията на Наредба № 13; 

 3. Нормативна уредба: 

 Във връзка с изготвянето и внасяне за разглеждане от Министерския съвет на 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за сдруженията за напояване, ОД 

„Земеделие”- Бургас изготви кратък анализ на хидромелиоративния сектор, с потенциал 

за развитие и съответните предложения за законодателни промени в действащия Закон за 

сдруженията за напояване; 

 Експерт на ОД „Земеделие”-Бургас взе участие в работна среща в МЗХ и 

изготвяне на предложения относно Методика, приета с Постановление на Министерския 

съвет № 364 от 06.11.2014 г., регламентираща дейностите на „Напоителни системи” ЕАД 

по стопанисване на ОПВВВ и отчитане на изразходените средства; 

 4. Други: 

- Участие в междуведомствена комисия (2 пъти годишно), назначена със  

заповед на областен управител, 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 част от обектите са 

в задоволително състояние, а други в незадоволително влошаващо се състояние. През 

изминалата година комисия 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.  

В резултат от извършените проверки комисията изготвя обобщен протокол за 

констатациите и връчва предписания към стопаните за правилната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

- 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. 



- Изготвяне на становище относно отдаването на язовири общинска собственост, 

под наем или на концесия. 

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 администрация в ОД»З» Бургас е организирана в дирекция "Административно-

правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси". Специализираната 

администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие", като в състава и 

се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като нейни 

териториални звена. С устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие” са 

утвърдени щатни бройки, в т. ч. и Общинските служби по земеделие. Утвърденото 

длъжностно разписание за Областна дирекция „Земеделие” Бургас от 25.09.2015г. е за 78 

служители.  

В състава на ОД“З“ Бургас са включени и 11 общински служби по земеделие  и два 

офиса както следва:  

1.ОСЗ  Айтос 

2.ОСЗ Бургас 

3.ОСЗ Бургас –  офис Малко  Търново 

4.ОСЗ Камено 

5.ОСЗ Карнобат 

6.ОСЗ Несебър 

7.ОСЗ Поморие 

8.ОСЗ Приморско – Царево -офис Приморско 

9.ОСЗ Приморско – Царево -офис Царево 

10.ОСЗ Руен 

11.ОСЗ Созопол 

12.ОСЗ Средец 

13.ОСЗ Сунгурларе 

 



ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр.БУРГАС 

 

Директор 

1 

Гл.секретар 

1 

Директор на Д 

„АПФСДЧР” - 1 

Гл.  

Счетовод

ител - 1 

Старши 

счетово

дител - 

2 

Главен

юриско

нсулт- 

1 

Старши 

експерт-1  

Изпълн

ител-

шофьор

- 1 

    

Мл. 

експер

т-1 

Гл.експ

ерт – 6 

Ст.екс

перт – 

7 

 

 

ОСЗ – 11 и 2 

офиса 

Началник        – 11 

Гл.експерт      – 11 

Ст.екперт        – 18 

Мл.експерт     –   8 

Гл.специалист – 5 

 

Главен директор 

ГД„АР ” - 1 

   

 53 ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 25 

ОС “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 53  

Стар

ши 

юриск

онсул

т- 1 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 г. 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

1. Собствени приходи 

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ОД „Земеделие” - Бургас за периода от 

01.01.2015 г. до 31.12.2015 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. 

Стопанските приходи, събирани от Областна дирекция „Земеделие” – Бургас са на 

основание чл. 47, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, изразяващ се в упражняване правата на собственик на 

Министъра на земеделието и храните върху земите от ДПФ, отдавайки ги под наем, аренда 

и др. 

С предоставения бюджет по политики и програми на ОД „Земеделие” Бургас за 2015 г. са 

утвърдени приходи в размер на 1 077 480  лева.  

За периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. ОД „Земеделие” – Бургас отчита приходи в размер на 

1 147 461 лева както следва: 

 От такси, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлената 

собственост в размер на 560 679 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 2015 година

Айтос Бургас Камено Карнобат

офис Малко Търново Несебър Поморие Приморско
Руен Созопол Средец Сунгурларе

Царево

 
 От отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавен поземлен фонд в 

размер на 603 181 лв., отразени в & 24-06 „Приходи от наеми на земя”;  

 Приходи от лихви в лева по банкови сметки в размер на 193 лева, отразени по & 24-

08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки”; 

 От продажба на бракувани материали, отразени в & 36-19 „Други неданъчни 

приходи” – 20 лв. 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия, 

съгласно чл.248 от ЗКПО в размер на (- 16 612) лева. 

ОД „Земеделие” – Бургас отчита преизпълнение на плана за приходите към 31.12.2015 г.  в 

размер на 107 %. 

Вътрешни и външни фактори повлияли върху размера на събраните приходи са: 
1. ОД «З» - Бургас отчита увеличение на приходите от държавни такси, събирани от 

органите по поземлена собственост спрямо 2014 г. с 95 554 лева. Основна причина за 

това е възможността за събиране на приходи по по чл. 6 от ТТСОПС през целия 

отчетен период, поради наличие на договори с поддържащи картата на 

възстановената собственост фирми във всички общини. 
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2. През 2015 г. се проведоха четири процедури за отдаване под наем и аренда на 

земеделски земи от ДПФ - три тръжни сесии и една процедура без търг и конкурс по чл. 

24а, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ. Със сключените договори през тази година, както и действащи 

дългосрочни договори от предходни години, се отчита завишен брой имоти от ДПФ, които 

са предоставени под наем и аренда. Поради това обстоятелство, ОД „З” Бургас отчита 

завишение на стопанските приходи с 12 % спрямо 2014 г. 

Освен посочените по-горе приходи, принадлежащи на ОД „Земеделие” – Бургас, към 

31.12.2015 година са реализирани приходи в размер на  594 330 лв., постъпващи по 

банкова сметка на МЗХ както следва: 

 заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ в размер на 199 706 лева, за влезли в сила 32 

решения за промяна предназначението на земя  по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ с площ на 

земята 151 129 кв. м.; 

 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 394 624 лв. както следва: 

- чл. 27, ал. 6 - 42 бр. договора, с постъпили режиийни разноски и суми за ползване 

на земята, на основание & 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ в размер на 279 838 лева; 

- чл. 27, ал. 8 – 10 бр. на стойност 114 786 лева – закупуване с лева; 

Общият размер на приходите, реализирани от ОД „Земеделие” – Бургас към 

31.12.2015 г., възлизат на 1 741 791 лв. 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

С предоставения бюджет по политики и програми и ЕБК за 2015 г. и последващи четири 

промени на основание чл. 112, ал.1 от ЗПФ, във връзка с предоставяне на допълнителни 

средства за осигуряване на техническа подкрепа за провеждане на кампания 2015 г. за 

подпоматане на ЗС на единна площ и глава животно, на ОД “Земеделие” Бургас се 

утвърдиха разходи в размер на 1 173 826 лева по следните политики и програми: 

политика “Земеделие и селски райони” 

програма „Земеделски земи” 

Разходи за персонала 913 865 лв.в т.ч.  

заплати и възнаграждения на персонала, нает по  трудови и служебни правоотношения - 

684 766 лв. 

други възнаграждения и плащания на персонала - 24 589 лв. 

задължителни осигурителни вноски  от работодатели – 204 510 лв. 

 Разходи за издръжка – 208 446 лв. 

 Капиталови разходи – 51 515 лв. 

Общият размер на направените разходи за период от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. са на 

стойност 1 173 062 лв., в т. ч:  

1. Заплати, възнаграждения и социално осигурителни вноски – 903 159 лв., в това 

число:  

- за заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения  – 

669 495 лв.;  

- за други възнаграждения и плащания на персонал и заплати по извънтрудово 

правоотношение  – 32 864 лв., в т.ч.: 

 обезщетения за неизползвани отпуски и настъпило право на пенсия, съгл. чл. 61, ал. 

2 и ал. 3 от ЗДСл – 10 817лв. 

 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 

възнаграждение – 16 448 лв. 

 - за социално осигурителни вноски от работодател по трудови, служебни и 

извънтрудови правоотношения – 200 800 лв. 

2. Издръжка за дейността на ОД „Земеделие” – Бургас  - 213 985 лв., в т.ч.: 

          - вода, горива, електроенергия, материали, външни услуги, командировки, 

застраховки и др.                                 – 206 767 лв. 

- платени данъци, такси                - 7 199 лв. 

- др. разходи за лихви                        – 19 лв. 
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Видно от посочените данни в касовия отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г., с 

най-голям относителен дял са разходите за заплати и възнаграждения, представляващи 

57.07 % от общите разходи. Разходите за издръжка са в размер на 18.24 % от общите 

разходи. 

3. Капиталови разходи - с предоставения ни допълнителен бюджет за 2015 година са 

утвърдени капиталови разходи в размер на 51 515 лева, а именно: 

 & 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи. 

Всички кампании, които протичат целогодишно в областта, с кратки срокове на 

изпълнение, изискват наличната компютърна и офис техника да е в много добро 

техническо състояние. Копирни машини и мрежови принтери, с които разполага ОД „З” са 

в експлоатация от 2006 г. и 2007 г., нуждаят се от непрекъснати ремонти и подмяна на 

резервни части. На територията на област Бургас, която е най-голяма по площ в България, 

се извършват множество специализирани проверки на терен на физически блокове - 3333 

бр. за 2015 г. Голямото натоварване, тежките терени, по които се движат автомобилите, 

тяхното техническо и морално изхабяване,  са предпоставка за чести аварии, сериозни 

повреди по ходовата част. В тази връзка през отчетната 2015 г. се закупиха 4 бр. принтери 

с голям капацитет на натоварване и 1 бр. фабрично нов лек автомобил Лада Нива.  

В края на текущата година изтече закупения през 2014 г. едногодишен лиценз за 

антивирусна защита на всички компютри в дирекцията и ОСЗ, поради което той бе 

подновен за период от още една година. С промяна на ЗСПЗЗ от месец септември 2015 г. 

по сметката за чужди средства на ОД «З» постъпват средно годишни рентни плащания за 

т.нар. бели петна, които в област Бургас са в размер на 3 071 500.00 лв. Предстои 

възстановяване на сумите на техните собственици, което изисква много добра отчетност и 

контрол. Това наложи възлагане на външна фирма на разработване на програмен продукт 

„ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР /по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ/”. Разходите на ОД 

„Земеделие” Бургас към 31.12.2015 г. са извършени при спазване на Нормативната база  за 

законосъобразност и целесъобразност при прилагане на СФУК. В резултат на създадената 

организация за целесъобразно изразходване на одобрените средствата, същите се оказаха 

достатъчни за нормалното протичане на работата в дирекцията.  

ІІІ. ДЕЙНОСТИ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС. 

1. ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ – КАМПАНИЯ 2015г. 

В началото на месец март 2015г. стартира кампанията по приемане, обработване и 

представяне в областна дирекция на държавен фонд „Земеделие” на заявления за единно 

плащане на площ. За кампания 2015 г., ОД ”Земеделие” – Бургас и общинските служби по 

земеделие организираха и контролираха процеса по регистрация на бенефициенти и 

предаване на заявления за директни плащания в ОД на ДФЗ-РА – град Бургас.  

За периода на кампанията по приемането на заявления за подпомагане в срок до 22.06.2015 

г. в общинските служби по земеделие, бенефициентите възползвали се от възможността си 

да кандидатстват по схемите и мерките по програмата за развитие на селските райони за 

2015г са 5 381, а размерът на общата заявена площ е 227 600 ха на физически и 

юридически лица, което е 87 % на бенефициентите и 99 % на площите в сравнение с 

подадените заявления за подпомагане през 2014г. – 6 370 бр.земеделски стопани, с обща 

площ 230 464 ха, които данни конкретизирани по общини са : 
Заявления за директни плащания на площ 

ОСЗ 2013 год. 2014 год. 2015 год. 

бр. заявления Площ -ха бр.заявления Площ-ха бр.заявления Площ-ха 

Айтос 884 18 897 947 19 211.17 819 19 185.38 

Бургас 367 24 494 401 20 485.00 787 24 320.79 

Камено 255 23 900 245 23 810.00 225 24 000.00 

Карнобат 590 54 725 628 54 333.10 539 54 325.50 

М. Търново 63 1 517 75 2 234.00 78 2 117.00 

Несебър 140 7 664 141 9 054.87 147 9 560.98 

Поморие 544 13 518 565 14 283.51 408 11 597.83 
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Приморско 52 2 344 59 2 273.00 47 2 656.77 

Руен 1 467 8 861 1 562 10 363.24 1 134 9 380.17 

Созопол 116 8 303 147 7 766.99 121 8 728.55 

Средец 343 36 006 386 40 487.18 335 40 437.25 

Сунгурларе 1 056 20 255 1 136 20 993.07 805 19 810.82 

Царево 75 567 78 1 134.76 79 1 479.34 

Общо 5 952 221 055 6 370 226 429 5 524 227 600 

 

         

 
Наблюдаваното намаление на броя бенефициенти подали заявление за подпомагане 

считаме, че се дължи на въведените промени в нормативната уредба по отношение на 

регистрирането на правното основание на ползваните площи в кратки срокове в 

общинските служби, което значително затрудни земеделските стопани. 

2.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН. 

В изпълнение разпореждане на МЗХ със заповед РД-09-575/19.08.2015г. бяха извършени 

специализирани проверки на терен на 3 333 физически блока с цел актуализиране на слоя 

допустим за подпомагане през периода август – ноември 2015 г. 

Специализираните проверки на терен се извършиха по списък съдържащ физическите 

блокове предоставен от МЗХ. 

Теренни проверки 

ОСЗ 2012 год. 2013 год 2014 год 2015 год 

Айтос 60 324 312 333 

Бургас 177 147 217 366 

Камено 38 80 151 195 

Карнобат 88 209 59 190 

М. Търново 76 31 218 170 

Несебър 74 167 95 135 

Поморие 23 215 323 270 

Приморско 22 37 56 45 

Руен 147 482 126 409 

Созопол 60 45 218 127 

Средец 199 356 758 558 

Сунгурларе 266 535  333 

Царево 69 15 244 202 

Общо 1 299 2 643 2 777 3 333 
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Общинските служби по земеделие коректно и отговорно изпълниха задълженията си, 

изготвиха в срок протоколи с констатациите от извършените през деня проверки на място 

и заедно с направените измервания, снимки и сканирана работна карта ги въведоха в 

централизирания регистър на теренните проверки.  

Това доведе до своевременно отразяване на необходимите корекции в слой допустим за 

подпомагане и корекции на границите на физическите блокове от Регионалните центрове 

„Поддържане на база данни на СИЗП”. 

3.РЕГИСТРИ. 

Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските стопани на територията 

на областта съгласно изискванията на Наредба №3 от 29.01.1999 г., с която се определят 

условията и редът за регистриране на земеделските стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона 

за подпомагане на земеделските стопани.   

През 2015 г. общият брой на регистрираните земеделски стопани е 5 373 бр., като от тях 

пререгистрираните – 4 510 бр., а новорегистрираните – 863 бр. 

Както е видно от приложените графични данни, броят на регистрираните по Наредба 

№3/1999 г. земеделски стопани се увеличава спрямо 2014 г. с 863 броя. Това се дължи на 

обстоятелството, че през 2015 год. беше въведено изскването за задължителна регистрация 

по Наредба №3 във връзка с подаване на Общо заявление за плащане на площ  през 

кампанията ДПП 2015г. 

 
Същият извод може да направим и за броя на пререгистрираните земеделски стопани – 

през 5 – годишния период на сравнение техният брой  спрямо 2010 г. е увеличен с 727 бр. 

По отношение на новорегистрираните земеделски стопани се наблюдава тенденция към 

увеличение на общия брой новорегистрирани спрямо 2014 г. с 428 броя. Това увеличение 

се дължи на засиления интерес към мерките от Програмата за развитие на селските райони 

2014 - 2020 г. и на задължителната регистрация като земеделски стопанин при очертаване 

на площите. 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 стопани. 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 стопани да  отпадне като всеки  земеделски 

стопанин 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 
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въвеждане само на актуализация при промяна в заявените обстоятелства т.е. неподаването 

да се счита за липса на промяна в основните обстоятелства. 

4. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНАТА  ДЕЙНОСТ  НА ОД”Земеделие ” БУРГАС. 

4.1. През периода е осъществявано процесуално представителство на Областна дирекция 

„Земеделие” Бургас и Министерството на земеделието и храните пред Районен съд Бургас, 

Районен съд – Царево, Районен съд Карнобат, Административен съд – Бургас – 10 бр. дела; 

Преобладаващият брой съдебни производства са по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ срещу 

административни актове на ОСЗ, постановени по неприключили производства по реда на 

ЗСПЗЗ във връзка с процеса на реституция. 

Поради обстоятелството, че срока по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ изтече, тенденцията е всяка 

следваща година броят на тези дела да намалява, като за периода такива няма.  

Осъществява се процесуално представителство по реда на АПК по производства 

образувани по жалби срещу административни актове на директора на ОД”Земеделие” 

Бургас.  

През периода продължава представителството по образувани в предходен етап дела.  

4.2. За просрочени задължения към ДПФ периодично се образуват заповедни производства 

по чл.410 от ГПК.  

По- голямата част от задълженията по чл.34, ал.8 ЗСПЗЗ са заплатени доброволно от 

ползвателите без да се образуват производствапо чл.410 ГПК 

4.3. Системно през периода се извършват проверки и е отговорено на около 96 бр. молби, 

сигнали и жалби, постъпили от граждани относно дейността на ОД ”Земеделие” и 

Общинските служби по земеделие, както са изготвени в това число писма до различни 

администрации и граждани, пряко касаещи работата на ОДЗ и МЗХ. 

4.4. Проведени са три тръжни процедури за продажба на свободни площи  по реда на чл.27, 

ал.8 от ЗСПЗЗ в землищата на с.Дебелт, общ.Средец, гр.Средец, общ.Средец, с.Вълчин, 

общ.Сунгурларе, с.Тополица, общ.Айтос, с.Ветрен, общ.Бургас, с.Братово, общ.Бургас, 

с.Синьо Камъне, общ.Средец, с.Манолич, общ.Сунгурларе, гр.Сунгурларе, 

с.Преображенци , общ.Руен, с.Страцин общ.Помори, с.Ливада, с.Сигмен общ.Карнобат, 

с.Ясна поляна общ.Приморско; 

Проведени са три  тръжни процедури за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ.  

4.5. Обществени поръчки: 

- Проведена процедура по глава 8 „а”, чл.101 „г” от ЗОП за определяне на изпълнител на  

„Доставка на тонер касети и консумативи на копирни и печатащи устройства, собственост 

на ОД”З”Бургас за нуждите на ОД”З”Бургас. 

- Проведена процедура по глава 8 „а”, чл.101 „г” от ЗОП за определяне на изпълнител на   

„Закупуване и доставка на канцеларски материали”,  разглеждане на постъпилите офертите 

и класиране на кандидатите се проведоха прецизно.  

- Проведена процедура по глава 8 „а”, чл.101 „г” от ЗОП за „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 

мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни абонати от 

лицензиран оператор за нуждите на ОД»Земделие» - Бургас, в това число специализирани 

доставки и услуги, свързани с тази дейност».  

4.6. По реда на ЗДОИ за периода са образувани 3 бр. процедури, за предоставяне достъп до 

обществена информация от Областна дирекция „Земеделие” Бургас, които са приключени 

при спазване на законовите изисквания. 

4.7. 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 административно – правни проблеми.  

За целта се извършват периодични и инцидентни  посещения в Общинските служби по 

земеделие и се провеждат ежемесечни срещи в ОД „З” Бургас. 

През периода ежедневно се извършват устни консултации, справки и се изразяват 

становища към граждани и Общинските служби по земеделие. 

5. АГРОСТАТИСТИКА 

Добиви от основни земеделски  култури – реколта 2014 в област Бургас  
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Наблюдението стартира на 13.10.2014 г. с участници – 24 /двадесет и четири/ експерти от 

ОС”З” в съответните общини и завърши на 19.01.2015 г. с въвеждане и обобщаване на 

получените резултати..Въведени в програмата са 315 броя стопанства, от които действащи 

257 броя стопанства. 

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 /неекстраполирани/: 

Площта на общо засетите зърнени култури /получена от анкетираните 257 бр. действащи 

стопанства/ в дка е 786421.3 дка, което спрямо общата площ от годишната земеделска 

статистика за стопанската 2013/2014 г. – 1 024 959 дка, представлява приблизително 76,73 

% от цялата съвкупност. Подчертаваме, че данните не са екстраполирани и обработени 

статистически. 

2. Индустриални култури:  

Анкетираните земеделски стопанства по извадка са обявили следните площи /засети и 

прогнозни в дка/, при индустриалните култури със съответния среден добив: 

Най-голям е делът на кориандъра 97,77% от общата площ на индустриалните култури – 

98139,23 дка.   

В Годишната земеделска статистика 2013/2014 г., общата площ на кориандъра е 138726.40 

дка, следователно при извадковата анкета са обхванати приблизително 70,74 % от площта 

на съответната култура. 

От индустриалните култури, в област Бургас се отглеждат маточина, мента и силибум, но 

съгласно чл. 26 от Закона за статистиката, тези данни не могат да бъдат предоставени.  

Въвеждането на анкетните карти се извърши от експерта по агростатистика. Експорт от 

програмата е направен в срок.  

Наблюдение за производство на зеленчуци в област Бургас – реколта 2014 г. 

Наблюдението стартира на 13.10.2014 г. и завърши на 19.01.2015 г. с въвеждане и 

обобщаване на получените резултати.Данните от попълнените анкетни карти се въведоха 

от експерт по агростатистика и са експортирани  в определения срок. 

Анкетирани действащи стопанства са 246 бр. Основната площ на зеленчуците /открита и 

оранжерийна/, получена от анкетираните дестващи стопанства , за област Бургас е  

14819.99 дка.     

 През стопанската 2013/2014 г. зеленчукопроизводството е най-развито в община Камено - 

3915,84 дка, следват общините Карнобат – 3653,00 дка открити площи, Айтос – 3018,62 дка 

и Руен – 1980,40 дка. 

А/ От открити площи: 

За област Бургас през 2014 г. най-голяма е площта заета от лук кромид зрял – 3922, 69 дка. 

Следват културите:  арпаджик – 740, 50 дка, картофи – 647, 66, домати – 557, 26, главесто 

зеле – 240,60 дка .Съпоставка на средните добиви от основните зеленчуци от открити 

площи между Реколта 2012 г. и Реколта 2014 г. е направена на следната графика: 
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В сравнение със стопанската 2011/2012 година, добивите за 2013/2014 г. от откритите 

площи са по-ниски при следните зеленчуци: при дините – с 40, 4%, при пъпешите – с 30,5 

%, при арпаджика – с 22,0 %, при краставиците – с 12,2 %, при праза  – с 3%. Причина за 
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това са неблагоприятните климатични условия, изразяващи се в проливни дъждове, 

наводнения и градушки.   

Откритите площи, от които не е прибрана продукция поради лоши климатични условия 

/обилни дъждове, градушки и наводнения/ за периода от 01.11.2013 до 31.10.2014 г. са 

общо 2 876,65 дка.   

Б/ Оранжерии: 

От анкетираните действащи стопанства, най-голяма площ заемат доматите 125,63 дка, 

което представлява приблизително 45,8 % от общата площ, краставиците – 63,63 дка или 

23,21 % от общата площ и пипера – 42,05 дка или 15,34 % от общата площ. 

89,0 % от общо произведената продукция е реализирана за търговската мрежа.  

По данни на стопаните проблемите при реализацията на произведената продукция са: 

свиване на пазара, поради намалялата покупателна способност на населението и 

конкуренцията от евтини вносни зеленчуци, както и наличните ограничения при износа на 

зеленчуци произведени в България.  

Представените данни за областта са на база извадково наблюдение, резултатите не са 

обработени статистически и не са екстраполирани. 

Брой на селскостопанските животни и птици към 1-ви ноември 2015 г. : 

Наблюдението стартира на 13.10.2014 г. и завърши на 19.01.2015 г. с въвеждане и 

обобщаване на получените резултати. Анкетирането на стопанствата се извърши от 

експерти и специалисти от структурите на ОД «Земеделие» гр. Бургас на територита на 13 

– те общини. 

Данните от попълнените анкетни карти се въведоха от експерт по агростатистика и са 

експортирани  в рамките на определения срок. 

В компютърната програма са въведени 1074 броя стопанства, от които 736 бр. действащи 

стопанства,  

Наличният брой животни от извадковото наблюдение за област Бургас към 01.11 през 

годините 2011г., 2012г. и 2014г. е представен в табл. 1 : 

Табл. 1. Брой налични животни по категории през годините 2011г., 2012г., и 2014 г. 
Вид животни Брой животни 

от Анкета 

01.11.2011 

Брой животни 

от Анкета 

01.11.2012 

Брой животни от 

Анкета 

01.11.2014 

Изменение 

2014/2012 г в % 

Млечни крави 4828 4707 5391 14.5 

Общо говеда 11287 11264 14373 27.6 

Биволици 425 327 357 9.2 

Общо биволи 594 463 492 6.3 

Овце майки 64535 62687 66088 5.4 

Общо овце 77195 72659 78595 8.2 

Кози майки 2915 2801 3335 19.1 

Общо кози 3877 3316 4156 25.3 

Свине майки               2059 2092 2456 17.4 

Общо свине 31662 30694 30522 -0.6 

Наблюдаваното намаление в общия брой свине от -0.6% се дължи на факта, че към  

референтния период 1-ви ноември 2014г. се е увеличила реализацията на животни в 

категориите - прасенца до 50 кг. и угоени свине над 50 кг. 

През стопанската година при наблюдаваните стопанства по извадката е налице увеличение 

на броя на животните по видове. Причина затова е, че са анкетирани 88 броя нови 

животновъдни стопанства за областта, възникнали през наблюдавания период. 

През 2014г. се наблюдава окрупняване на стопанствата отглеждащи овце и кози, тъй като 

броя им намалява, но отглежданите в тях животни се увеличават спрямо 2012 година 

съответно с 8.17 % за овцете и 25.33 % за козите.  

Произведеното мляко за периода на анкетиране от наблюдаваните стопанства е 16 622 948 

л. като дела на кравето мляко е 77.3% от общо добитото.Общо реализираните животни за 

периода са 178 790 броя животни, съответно по направление – продадени за клане в 

кланици, заклани в стопанствата, продадени живи на посредници или дадени за 

доотглеждане в друго стопанство. 
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Ежемесечно наблюдение на дейността на кланиците за червени и бели меса, на 

млекопреработвателните предприятия, работещи на територията на област Бургас, както и 

годишни анкети за тяхната дейност. 

Агростатистика ежемесечно събира данни от всички действащи на територията на област 

Бургас млекопреработвателни предприятия /6 броя/ и кланици за червени меса /1 брой/. 

Преди стартиране на наблюдението, всички Директори /Управители/ са запознати с целите 

и необходимостта от подаване на коректна информация, необходима при определяне на 

квотите за количеството преработено мляко и месо за страната.  

Информацията се въвежда в програмен продукт и до 25-то число на текущият месец се 

изпраща в Агростатистика към ГДАР на МЗХ с данна за предходния месец. 

 A/  Млекопреработвателни предприятия : 

 Периодът на провеждане на годишната анкета за 2014 г. е от 15.03.2015 до 

30.04.2015 г.. 

 Анкетирани през 2014 г. са служебно 6 действащи млекопреработвателни 

предприятия  

Общо за областта през 2014 г. е постъпило сурово краве мляко за преработка - 3792276 

литра. 

Голяма част от събраното пълномаслено прясно мляко е препродадено на други МП без 

предварителна обработка като пастьоризиране или стерилизиране. 

Количествата крайни продукти предназначени за консумация общо са 583 925 кг.. 

Подробен сравнителен анализ на данните по категории през годините не може да бъде 

предоставен, поради изискванията за спазване на статистическа тайна.   

Информацията е събирана по e_mail от експерт по агростатистика. 

Б/ Кланици : 

На територията на област Бургас действа една кланица за червени меса. Анализ и 

резултати не може да бъдат представени, поради изискванията за спазване на 

статистическа тайна. 

Птицевъдството в РБългария – Брой на птиците към 31.12.2014 г., производство на яйца и 

угоени птици за клане през 2014 г. : 

В периодът от 19.01.2015 г. до 18.02.2015 г. се проведе статистическо наблюдение 

“Птицевъдството в България през 2014 г.”. В компютърната програма са въведени 189 броя 

стопанства разпределени, от които 106 бр. действащи стопанства. 

За област Бургас се наблюдава тенденция към намаление на броя на птицевъдните 

стопанства, но общият брой на отглежданите птици към 31.12.2014 г. в сравнение със 

същия период на 2013 година нараства драстично. Причина за това е промяна в 

направлението на отглежданите птици в едно крупно стопанство, което от бройлерно 

производство, преминава в отглеждането на птици родители предназначени за 

производство на яйца. 

Производството на яйца са представени в табл. 1: 

Табл.1 Производство на яйца /брой/: 

 
Производство на яйца за консумация - брой 4 211 585 

Производство на яйца за носачки - брой * 

Производство на яйца за месо - брой * 

Яйца за люпене – общоползвателни - брой 1970 

За област Бургас през наблюдавания период общия брой на реализираните птици носачки 

нараства в сравнение с 2013 г. с 88.6%. Причината за драстичното увеличение при 

бракуваните, продадени живи птици е подновяване на основното стадо кокошки носачки в 

крупно птицевъдно Поради спазване на изискванията за статистическа тайна, резултатите 

по отношение  на налични птици за угояване от всички възрасти към 31.12.2014 г. - не 

бихме могли да ги представим.  

Общият брой на реализираните птици за угояване намалява през 2014 г. спрямо 2013 г. с -

79.4%, което се дължи на прекратяване на дейността на птицевъдни стопанства, 

специализирани в отглеждането на угоени птици. 

Пчеларство – Брой на пчелните семейства, производство и реализация на мед през 2015г. 
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Наблюдението на пчеларството в област Бургас стартира на 26.10.2015 г. и завърши на 20. 

11.2015г. Анкетирани са 143 броя действащи пчеларски стопанства. 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. 1 

Табл.1 Налични пчелни семейства /брой/, добит пчелен мед /кг/, среден добив /кг/, 

унищожение пчелни семейства /брой/ през 2015 г.: 

 

Резултат от анкетата : 2015 г.  

Налични пчелни семейства към 01.10 /брой/ 19535  

Унищожени пчелни семейства /брой/ 1325  

Добит пчелен мед  /кг/ 276000  

Пчелни семейства, от които е добиван мед /брой/ 16116  

Среден добив от 1  пчелно семейство  /кг/ 17  

Неблагоприятните климатични условия и използването на хибридни сортове растения 

водят до отслабване на пчелните семейства и увеличение на процента на смъртност.  

Реализацията  на пчелният мед през периода 01.01.2015 г. – 01.10.2015 г. е 100 000 кг. 

Нереализираният мед за същия период е 169000 кг. 

Информацията е събирана по телефона от експертите по агростатистика или на място в ОД 

«Земеделие» - Бургас. 

Наблюдение за заетостта и използването на територията на РБългария през 2011 г. – 

БАНСИК 2015 : 

Проведеното наблюдение стартира на 22.06.2012 г. и завърши в определените срокове. 

Участваха 11/единадесет/ експерта от ОСЗ, наблюдаващи сегментите със земеделска 

насоченост в 13-те общини в област Бургас, както и 13 експерта от ДГС или ДЛС към РДГ 

Бургас. 

За област Бургас общият брой на наблюдаваните сегменти е 230, от които  

- 156 броя земеделски  сегменти,  

- 69 броя горски сегменти  

-  5 броя сегменти, намиращи се в населена зона, езера, море или извън България. 

През стопанската 2014/2015 г., най - голям относителен спрямо общата обработваема земя   

заема отново пшеницата – 33,25 %, следват площите на :  

- слънчогледа - 21,5 %,   

- ечемика - 14,72 %,   

- други индустриални култури / кориандър и др./ - 8 %, 

- рапица – 5%. 

Анкетните карти се въведоха от експерти по агростатистика в ОД “З” – Бургас. 

Оценка на добива и прогноза за производство на добивите от пшеница и ечемик – 

2015 година за област Бургас : 

В изпълнение на писмо № 9166-52/22.05.2015 г., на МЗХ, се проведе теренното 

наблюдение за прогноза на Добивите от пшеница и ечемик – реколта 2015 

година.Наблюдаваха се 28 бр. сегменти. 

След обработка на получените резултати, очаквания биологичен добив от пшеница и 

ечемик за област Бургас е представен на табл. 1 Пшеница и табл.2 Ечемик: 

Табл.1 Пшеница : 
Област : Характеристика на посева 

Област Бургас Гъстота на посева 457 

Среден брой зърна в плодоносен клас 29 

Биологичен среден добив 510 

 

Табл. 2 Ечемик : 

Област : Характеристика на посева 

Област Бургас 

Гъстота на посева 447 

Среден брой зърна в плодоносен клас 27 

Биологичен среден добив 492 
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От представените данни  реално очаквания добив при пшеницата е 408 кг/дка, а при 

ечемика 394 кг/дка.  

Трябва да отбележим, че обект на наблюдение са сегменти в райони с добри 

агрометеоролични и почвени условия за есенниците, поради което добивът е малко по-

висок от прогнозирания общо за област Бургас от Областната Експертна Комисия по 

Зърното, а именно: пшеница 390 и ечемик 370.   

Масовата жътва в областта стартира на 24.06.2015 г., с метеорологични условия 

благоприятни за навременното прибиране на есенниците.  

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология към БАН, през месец 

май  най-добри нива за област Бургас (83-98% от ППВ), са отчетени  около община 

Карнобат. В останалата част на областта водните запаси при пшеницата в слой от 0-100 см 

е 66-76% от ППВ, с изключение на  част от община Несебър и Поморие, където ППВ е 55 - 

65 %. Водните запаси при пшеницата на 27.05.2015 са представени на фиг.1 : 

Фиг.1 

 
През третото десетдневие развитието на земеделските култури протече при температури 

близки до нормите за периода. Падналите валежи се отразиха благоприятно на зимните 

житни  култури, при които протичаше наливане на зърното.  

Посевите при пшеницата по отношение на растеж, развитие и гъстота са добре гарнирани и 

изравнени. Фитосанитарното състояние е средно до добро. Проведени са всички 

технологични мероприятия до жътва. 

Голяма част от посевите при ечемика са с нормална гъстота, добре гарнирани и изравнени, 

няма болести и неприятели над ПИВ. В следствие на преовлажняването през м. юни, което 

се отрази неблагоприятно на тази култура,  налични са и проредени посеви, а на места и 

удавени. 

Производство и преработка на плодове и зеленчуци : 

 В периода от 20.04.2015 г. до 30.05.2015 г. 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 15 бр., от които 12 бр. са действащи и 3 бр. 

временно неактивни. 

  Поради изискването за спазване на статистическа тайна не е възможно 

предоставяне на данни за количествата доставени плодове и зеленчуци като суровина за 

област Бургас в предприятията. 

Произведената готова продукция от плодове е 3 065 000 кг, а от зеленчуци /вкл. гъби и 

картофи/ 1 938 000 кг.. 

Проблеми при анкетирането не са констатирани. Експорт от компютърната програма е 

изпратен в срок. 

 Производство на грозде – реколта 2014 г. : 

 Наблюдението стартира на 13.10.2014 г. и завърши на 19.01.2015 г. с въвеждане и 

обобщаване на получените резултати.Въведени в програмата са 560 бр. стопанства, от 

които действащи 403 броя. 
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Общата площ в дка на лозята /без асми/ от анкетираните  земеделски стопанства е 68 

922,58 дка, като са включени младите и изоставените лозови насаждения, които в бъдещ 

период биха могли да се възстановят. 

Разпределението на видовете лозя е представено в табл.1 

 Табл.1 Площ на лозовите насаждения по видове в дка – данните не са 

екстраполирани : 

Вид на лозовите насаждения 
Плододаващи лозя 

/дка/ 

Млади лозя 

/дка/ 

Изоставени  лозя  

/дка/ 

Общо 

/дка/: 

Червени със ЗНП 573 0 0 573 

Бели със ЗНП 967.4 * 0 * 

Червени със ЗГУ 9 916.2 0 0 9 916.2 

Бели със ЗГУ 10 612.6 * 0 * 

Червени за други вина 13 312.2 280.5 2 984.2 16 576.9 

Бели за други вина 22 796.31 1 045.5 939 24 780.81 

Десертни 3 557.8 213.2 204.2 3 975.2 

Общо за областта: 61 735.51 3 059.67 4 127.4 68 922.58 

*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 /винени и десертни/ е приблизително 6,69 %.  

Площта на лозята /плододаващи и млади в дка/, обхваната от извадковата анкета, спрямо 

Годишната земеделска статистика, представлява приблизително  64,79 % от  общата площ 

на същите лозовите насаждения в област Бургас.  

Червените плододаващи винени лозя заемат 39% от общо плододаваща и анкетирана площ, 

белите винени - 55 % , а десертните заемат 6%. 

24,33% от обявените при анкетиране площи на плододаващите лозя са пропаднали т.е. 

площи, от които не е прибрана продукция поради лоши климатични условия или други 

причини.  

Средните добиви по видове лозови насаждения са по-високи от обявените в годишната 

земеделска статистика, тъй като 105 броя стопанства от анкетираните 403 броя действащи, 

са обявили 100% пропаднали площи в  анкетния формуляр.  

По отношение на реализацията на произведеното грозде, най-голям е дела на гроздето, 

преработено в промишлени условия 27 403 965 кг, следва продажба на продажба на 

посредници 4 021 066 кг и директна продажба на грозде за консумация в прясно състояние 

171 374 кг.  

В реализираното количество грозде - 31 802 795 кг е включено и произведеното грозде от 

асми, чиято стойност е 750 кг.. 

Въвеждането на анкетните карти се извърши от експерта по агростатистика. Експорт от 

програмата е направен в срок.  

Производство на плодове – реколта 2014 г. 

Наблюдението стартира на 13.10.2014 г. и завърши на 19.01.2015 г. с въвеждане и 

обобщаване на получените резултати..Въведени  в програма са 577 броя стопанства, от 

които действащи 459 . 

Площта на овощните насаждения обявени в анкетните карти е 32 403,2 дка, разпределена 

както следва: 

- Плододаващи  - 24 947,6 дка 

- Млади, невстъпили в плододаване  - 7 201,0 дка 

- Изоставени - 254,6 дка. 

Най-разпространеният овощен вид общо в област Бургас са черешите 14 016,7 дка, следват 

бадемите с площ 5 562,9 дка, сливите – 2 852,9, прасковите - 2 758,0 дка, орехите - 2 620,0 

дка и ябълките - 2 463,9 дка. Относителният дял на плододаващите овощни видове е 

приблизително 77% от общата площ, на невстъпилите в плододаване – приблизително 22% 

от общата площ, а на изоставените - приблизително 1% от общата площ. Реколтираните 

площи общо през стопанската 2013/2014 г. са 17901,9 дка, нереколтираните поради лоши 

климатични условия са 5250,4 дка, а нереколтираните площи поради други причини са 
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1795,3 дка.  Падналите градушки и обилни дъждове на територията на област Бургас през 

наблюдавания период предизвикаха наводнения, пропадане на площи, от които не е 

прибирана продукция. Средните добиви на някои овощни видове, получени след 

въвеждане на стопанствата в програмата са следните: 

Табл.3 Средни добиви : 
Наименование на 

овощните видове 

Реколтирани 

площи дка 

Общо произведена 

продукция кг. 

Среден добив 

кг/дка 

Череши 10373.6 6123123.0 590.3 

Бадеми 1137.2 83626 73.5 

Праскови  2129.6 2454866 1152.7 

Ябълки  1820.2 3305865 1816.2 

Сливи 1494.3 1147200 767.7 

Орехи 204 9450 46.3 

Круши  144.6 143471 992.2 

Ниските добиви от череши и сливи се дължат на напукване на плодовете,  поради паднали 

градушки и дъждове. Добивът при бадемите и орехите е нисък не само поради лошите 

климатични условия през стопанската 2013/2014 година. Трябва да се отбележи, че 

бадемовите и ореховите насаждения в областта са твърде стари и амортизирани. 

Към момента на анкетиране от общо произведената 13598798 кг. са реализирани 13572448 

кг., което представлява приблизително 99,8 % реализация. 

Най – голям е дела на реализираната продукция в търговската мрежа 61,6 % от общо 

реализираната, следва реализираната продукция в преработвателни предприятия - 38,2 % и 

за собствена консумация – 0,2%. 

Представените данни за областта са на база извадково наблюдение, резултатите не са 

обработени статистически и не са екстраполирани. 

Система за земеделска счетоводна информация. 

През 2015 година от експертите по агростатистика в областите : Бургас, Сливен и Ямбол, 

се наблюдават 296 броя стопанства, от които 177 водещи двустранно счетоводство и 119 не 

водещи счетоводство, с период на наблюдение - счетоводната 2014 г. 

Индивидуалните данни от съответните 296 стопанства са обработени, въведени в 

предоставените “excel” файлове от експертите по области, контролирани от координатора, 

обобщени и изпратени в МЗХ за последваща обработка и контрол на качеството.  

Налична е непрекъсната връзка между отделните области в зоната при набиране на 

стопанства, като целта е максимално да се изпълни приетия ангажимент за броя стопанства 

по страти. 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, 

ВКЛЮЧЕНИ В ИЗВАДКАТА НА СЗСИ ЗА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН  ПРЕЗ 2015 Г. 

 
Общо за зоната, съществува проблем при набиране на стопанства от страта 206,  406, 504 и 

506, но те са компенсирани с преизпълнение на съседни страти. Неизпълнението се дължи 

на голямата динамика в отглежданите видове култури и животни през отделните стопански 

години и спазването на сеитбооборота. Друга причина е прекратяване или намаляване на  

дейността на крупни животновъдни стопанства. По този начин  наблюдаваните стопанства 

преминават от страта в страта.  

Годишна земеделска статистика за стопанската 2014/2015 година. 

За осигуряване на предварителни статистически резултати, ежегодно с помощта на 

експерти от ОСЗ се събира информация за засети/засадени площи /дка/, пропаднали площи 

/дка/, реколтирани или предстоящи за реколтиране площи /дка/, получени средни или 

2015 година 

177 
със счетоводство 

119 
без счетоводство 

53 
ЗК 

124 
ООД, ЕООД, АД  

110 

физически лица 
 

9 

ЕТ 
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прогнозни добиви /кг/дка/, получено или очаквано производство /тона/ за културите, които 

се отглеждат на територията на област Бургас.  

Попълнената и обобщена справка на областно ниво е изпратена в МЗХ в срок. 

Специалицирани анкети през м. Декември : 

1. Съгласно писмо № 9166-117/06.11.2015 г. на МЗХ в периода от 10.11.2015 до 08.01.2016 

година се провеждат следните видове анкети : 

1.1 Производство на плодове в България – реколта 2015; 

 1.2 Производство на грозде и вино – реколта 2015; 

1.3 Брой на селсостопанските животни и птици към 1-ви ноември 2015 год.. 

Крайният срок за въвеждане, контрол на данните и експорт в Агростатистика към МЗХ за 

анкета - брой на животните е 26.01.2016 г., за производството на плодове 02.02.2016 г., за 

производството на грозде и вино 10.02.2016 г. 

2. Съгласно писмо № 9166-122/30.11.2015 г. в периода от 30.11.2015 до 29.01.2016 година 

се провеждат следните видове анкети : 

2.1 Производство на зеленчуци в Бъргария – реколта 2015; 

2.2.Добиви от основни земеделски култури в България – реколта 2015 

Крайният срок  за въвеждане, контрол на данните и експорт е  15.02.2016 г. 

6.ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ: 

6.1. Състояние и управление на земите от държавния поземлен фонд 

Предоставянето на земите от държавния поземлен фонд под наем и аренда чрез 

провеждане на тръжна процедура е основна дейност през отчетния период. 

Разпределението на площите на земеделските земи от ДПФ по общини е показано на 

фигура 1. 

Фиг. 1 

 
Общата площ на земите от ДПФ – частна държавна собственост през 2015 г. е с размер на 

45 335,262 дка., разпределена в тринадесет общини. 

Предоставената на научни звена и институти земя от държавния поземлен фонд за 

осъществяване на основната им дейност е с размер от 10 903,536 дка. 

Наемни/арендни отношения  

Процедурата по предоставяне под наем и аренда на земи от ДПФ се извършва, съгласно 

разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника 

за приложението му и приключва със заповед на директора и осчетоводяване на 

приходите, постъпили след провеждането на всяка една от тръжните сесии. 

За отчетния период са проведени три тръжни сесии, една процедура по реда на чл. 37в, ал. 

10 от ЗСПЗЗ, процедура за предоставяне на пасища, мери и ливади по чл. 37и от ЗСПЗЗ, 

подписани са и два договора по реда на чл. 47ш, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, след заповед на 

министъра на земеделието и храните за предоставяне на собствени трайни насаждения в 

земи от ДПФ. 

Резултатите от проведените тръжни сесии по периоди са както следва: 

 Трета тръжна сесия за стопанската 2014/2015 г., обявена със Заповед № РД 11-

24/19.02.2015 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас. Подписани са общо 11 
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договора за площ от 514,816 дка, от които 3 са за срок от една стопанска година. По 

договорите е извършено плащане на дължимия наем с общ размер от 15 386 лева. 

  Първа тръжна сесия за стопанската 2015/2016 г., обявена със Заповед № РД 11-

238/15.06.2015 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас. Подписани са общо 17 

договора за площ от 649,753 дка, от които 1 договор за създаване на трайни насаждения и 7 

договора са за срок от една стопанска година. По договорите е извършено плащане на 

дължимия наем с общ размер от 21 663 лева. 

 Втора тръжна сесия за стопанската 2015/2016 г., обявена със Заповед № РД 11-

558/13.10.2015 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас. Подписани са общо 10 

договора за площ от 847,196 дка, от които 2 договора за създаване на трайни насаждения и 

1 договора са за срок от една стопанска година. По договорите е извършено плащане на 

дължимия наем с общ размер от 15 407 лева. 

 При сключването на договорите за наем за имотите, които изцяло или частично не 

попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, 

ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските 

площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр.15 от2015 г.), се 

предостави възможност да не се дължи заплащане на наемна цена, за една стопанска 

година от сключването на договора. Възможността за прилагане на този ред се 

регламентира с приетата промяна в ЗСПЗЗ, разпоредбата на чл. 24а, ал. 9.  

 През отчетният период на основание чл. 37 в, ал. 10 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД 11-

357/30.09.2015 г. на директора на ОД „Земеделие“ са подписани 7 едногодишни договора 

за площ от 334,628 дка. 

 Подписан е 1 договор по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ за ползване на пасища, мери от 

ДПФ, с площ от 107,244 дка., предоставен на земеделски стопанин за отглеждане на 

пасищни животни. 

 Финализирана е процедура на основание чл. 47 ш от ППЗСПЗЗ, при която заетите с 

трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд по чл. 24 а, ал. 2, т. 1 

ЗСПЗЗ може да се отдават на физически или юридически лица без търг или конкурс. 

Подписани са 2 договора за отглеждане на трайни насаждения от лавандула и череши, 

създадени в имоти от държавния поземлен фонд. Договорите са подписани след 

получаване на принципно съгласие от Министерство на земеделието и храните и спазване 

на всички законови разпоредби. 

 Извършва се текущ контрол по сключените договори от предходни тръжни сесии, 

включващ проверки за състоянието и ползването на имотите от ДПФ, изготвяне на 

уведомления до ползвателите  за дължимите суми по договорите и др. В резултат на което, 

по сключените договори с предоставени имоти, собственост на държавния поземлен фонд 

за отчетния период са постъпили плащания от проведените тръжни процедури през 2015 г., 

както и от договори, сключени от предходни години в размер на 585 372 лева.    

   Регулярно се поддържа актуална информацията в електронния регистър на имотите 

от ДПФ, изготвени са и се изготвят файлове, които са предоставят в Министерство на 

земеделието и храните за актуализиране на базата данни.  

 Актуална информация за сключените договори за наем и аренда на земите от ДПФ  

към 30.12.2015 г. за област Бургас е показана в табличен вид на фиг.2 

община трайни ливади пасища едногодишни к-ри 

Айтос 148.39 146.338 0 712.053 

Бургас 76.872 0 125.293 642.841 

Камено 111.792 5.401 536.998 3542.996 

Карнобат 6.641 0 5.815 2896.673 

М. Търново 0 0 0 0 

Несебър 20.499 0 0 166.773 

Поморие 205.786 20.861 111.911 157.83 

Приморско 0 0 0 20.003 

Руен 117.676 0 175.545 1381.452 
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Созопол 0 0 64.301 895.204 

Средец 430.863 600.199 841.992 2813.814 

Сунгурларе 259.255 8.599 0 667.772 

Царево 503.144 0 0 24.990 

Общо за областта: 1880.918 781.398 1861.855 13922.401 

2. Имоти, собственост на ДПФ 

По закон ежегодно ОД „Земеделие“ – Бургас възлага на общинските служби извършването 

на не по-малко от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на земите от ДПФ, което е 

свързано с изпълнение на разпоредбата на чл. 47. ал. 8 от Правилника за приложение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).  

През отчетният период са извършени две проверки на състоянието и ползването на земите 

от държавния поземлен фонд, след приключването на които са изготвени протоколи по 

образец. 

За състоянието на имотите от ДПФ в резултат на установено неправомерно ползване са 

изготвени уведомления до ползвателите, както и заповеди по реда на чл. 34, ал. 8 от 

ЗСПЗЗ. След приключване на проверките са изготвени общо 6 заповеди с установени 5 

имота за площ от 18.296 дка, и събрани сума от 1 062 лева.  

През календарната 2015 година са уведомени писмено ползватели с издадени заповеди за 

неправомерно ползване през предходните стопански години, в резултат на което са 

събрани плащания от неустойки по тях за сумата от 4 062 лева. 

 3. Размер на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ 

 Общата площ на имотите с начин на трайно ползване „пасища, мери“ в област Бургас е 

9 180,400 дка, от тях 1 861,855 дка, са предоставени с договори, 7 318,545 дка, са свободни. 

Общата площ на имотите с начин на трайно ползване „ливади“ е 1 292,262 дка от тях 

781,398 дка са предоставени с договори, 510,864 дка. са свободни. 

С приетата промяна в ЗСПЗЗ се дава възможност на собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ да наемат пасища, мери и ливади от държавния  

поземлен фонд, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по 

пазарен механизъм. 

По този ред е предоставен имот с площ от 107,244 дка., на земеделски стопанин за 

отглеждане на пасищни животни с петгодишен срок на договора. 

На основание чл. 37 и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 102 и 1041 от ППЗСПЗЗ и Заповед № РД 11-

591/14.12.2015 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас е открита процедура за  

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и 

ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас. До участие в търга се 

допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ.  

Останалите след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища, мери и ливади се отдават 

чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 

определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска 

година.  

6.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПРОДАЖБИ, ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ : 

За календарната 2015 год. Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от  ЗОЗЗ  проведе  8 редовни  

заседания, на които бяха разгледани  предложения по 91  броя преписки /в т.ч. 8 броя 

искания за отмяна на решения поради отпаднала необходимост от обекта/ и  постановени  

101 броя решения. За сравнение през 2014 год. разгледаните  предложения са 76  броя 

преписки и  постановени  89 броя решения.  

Постановените  101 броя решения са : 

1.По чл.22,ал.1 от ЗОЗЗ и чл.32,ал.1 от ППЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ за 

проектиране на обекти-48 броя /2014 год.-39 бр./.  
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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-20 броя /2014 год.-29 бр./. 

3.По чл.32, ал.4 от ППЗОЗЗ за отлагане на предложения за утвърждаване на 

площадка/трасе/ за проектиране на обекти-20 броя /2014 год.-14 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-8 броя /2014 год.-5 бр./. 

5.По чл.58 и чл.59 а, раздел VІ, глава V от ППЗОЗЗ за разрешаване на временно ползване 

на земеделски земи за срок от 10 години-5 брой. /2014 год.-2 бр./ 

С постановените  20 броя решения за промяна предназначение на земеделска земя е 

променено предназначението на общо 80,015 дка, като размера на дължимите такси по 

чл.30 от ЗОЗЗ е 68078,00 лв. За сравнение през 2014 год. е променено предназначението на 

общо 124,385 дка и дължимите такси по чл.30 от ЗОЗЗ са 97993,82 лв. Намалението на 

горните стойности се дължи  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. 

Влезлите в сила решения са 32 броя за общо 151,129 дка. Същите за 2014 г. са съответно 41 

бр. за  200,560 дка. 

Платените държавни такси по чл.30 от ЗОСС са 199706,08 лв., а през 2014 г.-215118,22 лв. 

През 2015 год. прегледа и проучването на преписките и подготвянето им за доклади се 

осъществи от един експерт. 

Издадените актове за категория на земята са  131 броя. 

Съставените актове за нарушения по чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ са 11 броя. 

Комплектовани преписки по Раздел V на ППЗОЗЗ-7 бр.. 

Наредба №19/2012г.: 

-издадени 26 бр.положителни становища 

- откази 2 броя 

-извършени 28 бр. теренни проверки и съставени констативни протоколи Становища за 

съгласуване на 8 броя преписки за СОЗ на водоизточници. 

Участие в комисии на ОСЗ: с.РУЕН-определяне границите на защитени местности, 

гр.Камено, гр.Айтос и гр.Бургас-процедури по чл.26 от ЗСПЗЗ. 

Осъществени са участия  на заседания на: 

- държавна  комисия за приемане на защитена археологична територия гр.Ахтопол, за 

определяне на терен за рекултивация на сметище гр.Средец,  за определяне на терен за нов 

гробищен парк кв.Меден Рудник, рекултивация на сметище гр.Каблешково. 

-областни комисии за разглеждане на ПУП във връзка със ЗУЧК,  на ПНИ за гр.Созопол, 

заличаване на землищни граници в гр.Сунгурларе. 

-общински експертни съвети –в общ. Бургас и други. 

-експертни комисии към АГКК-16 броя. 

-предавателно-приемателни комисии на КК-8 броя. 

-методическа помощ в ОСЗ Средец, Камено и Бургас. 

-годишни проверки-ОСЗ Бургас, Камено, Айтос и Карнобат. 

Тримесечните справки за МЗХ са изготвени и изпратени в срок. 

6.3 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 

През 2015 г.продължи дейността по преписки за придобиване на собственост върху земи 

по реда на чл.27 ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ, приемане на планове на новообразувани имоти по реда 

на чл.45, ал.3, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ, участие в комисии по чл.45б, ал.4 от ППЗСПЗЗ за 

несъответствия на ПП и ПНИ с действителното положение на терена и огледи на място на 

имоти в стопански дворове.  

Проведени са два търга с тайно наддаване за придобиване правото за собственост на земя 

по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със сключени 10 бр. договора за сумата от 112 535,00 лв.. 

Проведения търг през октомври все още не е приключил със сключване на договори. 

Получено е предварително съгласие за още 11 имота от 6 землища.    Окомплектовани са 8 
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бр. преписки по чл.27. ал.6 от ЗСПЗЗ и са получени – 7 бр. заповеди за разрешение за 

извършване на продажба  на земя частна държавна собственост. Има сключени 7 договора 

за покупко- продажба по чл.27, ал.6 по ЗСПЗЗ за сумата от 160 163,00 лв.; 3 203,00 лв. 

реж.вноски и 38409,00 лв от суми за ползване на земята по §17  от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

Изготвени са 88 искания за данъчни оценки и 28 акта за частна държавна собственост. 

Участие в комисии за огледи на имоти на място, касаещи несъответствие на парцеларни 

планове и ПНИ с действителното положение на терен по чл. 45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, за 

оглед на терен за определяне годността на имоти по чл.27. ал.8 от ЗСПЗЗ – 10 бр. и за 

приемане  на планове на новообразувани имоти и промяна на Парцеларни планове и 

планове на новообразувани имоти – 14 бр.. 

Изготвени са около 100 отговори на писма, предложения, становища относно придобиване 

на собственост на държавни земи частна държавна собственост . 

През отчетния период има промяна в нормативната база и в разпореждане на Министъра 

на земеделието и храните са включени и свободни, годни за земеделско ползване земи от 

стопанските дворове на бивши организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. До момента няма 

получени предварителни съгласия от МЗХ за разпореждане с такива имоти поради 

доуточняване на процедурите. 

Основните трудности в работата при стопанските дворове са свързани със намиране на 

изрични доказателства и документи, от които да е видно, че имотите попадат в хипотезата 

на чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ и са в разпореждане на Министъра на земеделието и храните, 

липса на парцеларни планове или Планове на новообразувани имоти, както и картен 

материал за доказване границите на стопанските дворове, извършени разпоредителни 

сделки със земя в стопанските дворове в предишни години, които не са отразени в Картата 

на възстановената собственост. За имоти в които сградите и/ или съоръженията са 

разрушени /няма ги на терен/ не може да се докаже дали са продадени като строителни 

материали или не са стопанисвани от собствениците им.  

Сериозен проблем е и липсата на пътен достъп по КВС на голяма част от имотите, който 

трябва да се осигури през частни имоти или общински пасища и мери отдадени за 

ползване. 

7. НОВИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВМЕНЕНИ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 

ЗЕМЕДЕЛИЕ БУРГАС. 
С изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз /ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015 г./, на ОД 

"Земеделие" - Бургас се възложиха допълнителни функции и задължения, осъществявани 

до сега от закритата Национална служба по зърното. С отмяната на Закона за съхранение и 

търговия със зърно са въведени изменения и допълнения в Закона за прилагане на Общата 

организация на пазарите на земеделски продукти на  Европейския съюз, с които са 

регламентирани задължения към физическите и юридическите лица, изградили, придобили 

или стопанисващи обекти за съхранение на зърно, да подават декларации в областните 

дирекция „Земеделие” по местонахождение за капацитета на обектите и за наличното 

количество зърно в тях. Предвидено е земеделските производители да подават също 

декларации за количеството произведено и налично зърно.  

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската 

и горската техника се оптимизира организацията на дейността и функциите на 

Министерството на земеделието и храните във връзка с регистрацията и контрола на 

земеделската и горска техника, като се закри Контролно-техническата инспекция като 

специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните, и на 

нейните регионални служби в страната. Функциите на закритата инспекция преминаха към 

съответните областни дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните, а 

на централно ниво – към Министерството на земеделието и храните. 

Предстои приемане на нов Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, в 

който да се отразят новите  функции и численост на персонала в съответствие с 

измененията и допълненията на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на 

земеделски продукти на Европейския съюз и измененията и допълненията на Закона за 

регистрация и контрол на земеделската и горската техника. 
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ  

ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

През 2015 г. експертите на РИОСВ – Бургас са извършили общ 1980 броя проверки, от 

които 1186 планови и 795 извънпланови. 

 Извънплановите проверки са извършени във връзка с: 

• Изпълнения на предписания – 60 бр.;  

• Постъпили жалби и сигнали – 293 бр.; 

• По заповед на Министъра на околната среда и водите – 52 бр.;  

• По писма на МОСВ – 84 бр.; 

• По прокурорско разпореждане – 3 бр.; 

• По процедури по издаване на разрешителен регистрационен документ – 76 бр.; 

• По съгласуване на планове за приемане и обработване на отпадъци от 

корабоплавателна дейност – 9 бр.; 

• По искане за промяна на наложени текущи санкции – 5 бр.; 

• Други – 213 бр.; 

• Участие в държавни приемателни комисии(ДПК), експертни съвети, обществени 

обсъждания, комисии и работни групи - 232 бр. 

 През отчетния период са издадени: 

• 1 798 бр. становища за инвестиционни предложения, не попадащи в обхвата на 

Приложения № 1 и Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда; 

• 335 бр. становища по смисъла на § 25, ал. 3 от Предходни и заключителни 

разпоредби на Закона за устройството на черноморското крайбрежие; 

• 63 бр. Решения за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС; 

• 32 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка; 

• 78 бр. Решения за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

защитени зони; 

• 9 бр. Решения за прекратяване на процедура по ОС; 

• Издадени 99 регистрационни карти на екземпляри по чл. 90 от ЗБР/ конвенция по 

международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES/ и 5 

регистрационни карти на диви животни по реда на чл. 22 от Закона за защита на 

животните; 

• Регистриране 3 броя книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки; 

• Заверени 12 разрешителни, издадени по реда на Наредба № 8, към чл. 51 ЗБР; 

• 15 бр. становища за съгласуване на дейности в ЗТ по реда на ЗЗТ; 

• Издадени са 7 броя удостоверения за регистрация на инсталации, извършващи 

дейности с употребата на разтворители по Наредба № 7. 

 През 2015 година са съгласувани  984 броя работни листи за класификация на 

отпадъци, издадени 322 становища на фирми; заверени отчетни книги за отпадъци 554 

броя, издадени становища 397 на фирми; 41 броя разрешения по чл. 67 от Закон за 

управление на отпадъците (ЗУО), 102 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, 

заверени Дадени са становища на   11 броя годишни доклади по околната среда (ГДОС) на 

обектите, притежаващи Комплексно разрешително. 

 В резултат на извършените проверки, в изпълнение на изискванията на чл. 69 от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за 

налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над 

допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и 

ограничения, през отчетния период от дейността на фирмите и дружествата на замърсяване 

на атмосферния въздух и води, са наложени или актуализирани санкции  – общо 66 броя: 

• Наложени – 23 броя 
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• Наложена еднократна – 6 броя 

• Отменени – 21 броя 

• Намалени – 6 броя 

• Спрени - 7 броя, поради временно спиране работата на обекта; 

• Възобновени – 4 броя, поради възобновяване на дейността, предизвикала увреждане 

и/или замърсяване на околната среда. 

 За констатирани нарушения са съставени 131 акта за установяване на 

административни нарушения (АУАН), издадени са 115 наказателни постановления, 14 

броя прекратени с резолюция на Директора на РИОСВ – Бургас, обжалвани 51 броя. 

 На основание чл. 17 и чл. 30 от ЗООС за достъп до обществена информация (ЗДОИ), 

в РИОСВ – Бургас са постъпили 63 броя заявления. Заявители са кметове на общини, 

неправителствени организации, ЮЛ, граждани. На 57 от тях е издадено решение за пълен 

достъп, 4 броя са препратени по компетентност, на 0 броя от тях не е предоставена 

информацията, която представлява търговска тайна и нейното разпространение би довело 

да нелоялна конкуренция. На 2 броя заявления са изпратени уведомления до заявителите, 

че исканата обществена информация е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – 

Бургас. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

„ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО”–ЮГОИЗТОК 

С Постановление на Министерски съвет № 272 от 8 октомври 2015 г за определяне на 

второстеренните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт 

(НСИ) и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на  

НСИ за 2015 г.,  обн. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.10.2015 г., в НСИ се 

осъществи мащабна структурна реформа, с цел подобряване на административния 

капацитет, гъвкавост при разпределение на задачите, оптимизиране на работата и 

ефективна организация на ресурсите. 

Съществуващите 24 Териториални статистически бюра (ТСБ), бяха консолидирани в шест, 

съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България 

(NUTS), а именно: ТСБ - Северозапад с център гр. Плевен;, ТСБ - Север с център гр. 

Русе, ТСБ - Североизток с център гр. Варна, ТСБ - Югоизток с център гр. Бургас, ТСБ - 

Юг с център гр. Пловдив, ТСБ - Югозапад с център гр. София. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ТСБ – ЮГОИЗТОК 
Съгласно Устройствен правилник на НСИ и утвърдени от председателя на НСИ структура, 

численост и длъжностно разписание, в сила от 01.10.2015 г., организационно -

управленската структура на ТСБ – Югоизток  (фиг. 1) е следната: 
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Фиг. 1. 

Организационна схема на ТСБ – Югоизток, в сила от 01.10.2015 година 

 

 
А. Ръководство 

 Директор - 1; 

Б. Обща администрация, в т.ч.: 

 Отдел „Обща администрация” – 6 служители; 

В. Специализирана администрация, в т.ч.: 

 Отдел „Статистически изследвания – Бургас” – 24 служители; 

o Сектор „Бизнес статистика” – 13 служители; 

o Сектор „Социална статистика и анкетни проучвания” – 10 служители; 

 Отдел „Статистически изследвания – Сливен” – 17 служители; 

 Отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” – 20 служители; 

 Отдел „Статистически изследвания – Ямбол” – 14 служители. 

Спазени са регламентираните от Закона за администрацията основни изисквания към 

структурирането на администрацията. 

Общата численост в ТСБ – Югоизток е 82 щатни служители, или 13.9% от общата 

численост на 6-те териториални статистически бюра. 

За обезпечаване на работния процес на всеки служител в ТСБ - Югоизток е предоставено 

работно място с персонален компютър, свързан чрез корпоративната мрежа на института с 

изградения сървърен център и централизираните информационни ресурси, с които работи. 

За всеки служител е определено персонално ниво на достъп и лична парола. 

Устройственият правилник на НСИ, създадената вътрешна организационна структура и 

длъжностно разписание на ТСБ – Югоизток, утвърдени от председателя на НСИ са 

основните инструменти, гарантиращи ефективно управление.  

II. ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ГЛАВНА ЦЕЛ НА ТСБ – ЮГОИЗТОК  
Регламентите на Европейския съюз, Законът за статистиката, Устройственият правилник 

на НСИ, Стратегията за развитие на Националната статистическа система на Р България за 

периода 2013 - 2017 г., Националната статистическа програма (за съответната  година), са 

правната рамка за настоящото и бъдещото развитие за постигане на поставените цели и 

произтичащите от тях конкретни функции и задачи. 

 

ДИРЕКТОР 
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нистрация”  
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Отдел 
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„Бизнес 

статистика” 
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проучвания” 
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В съответствие с чл. 6, ал.4 от Закона за статистиката, ТСБ – Югоизток осъществява 

функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа 

информация на регионално ниво.  

В допълнение, съгласно разпоредбите на чл.35 от Устройствения правилник на НСИ, ТСБ 

– Югоизток е второстепенен разпоредител с бюджет към НСИ, чиито функции и задачи, са 

следните: 

1.Да провежда държавната политика в областта на статистиката на територията на 

Югоизточен регион; 

2.Да осъществява събирането и обработването на статистически данни за изследванията, 

предвидени в Националната статистическа програма (НСП), от респондентите на 

територията на Югоизточен регион; 

3.Да събира, обработва и разпространява статистическа информация на основата на 

утвърдени методологии и методики за провеждане на статистически изследвания, 

включени в НСП, и по заявки  на потребители; 

4.Да осъществява контрол и координация на изпълнението на статистическите наблюдения 

на територията на Югоизточен регион; 

5.Да поддържа постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното 

ръководство по планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез 

специализирани отдели; 

6.Да предава и получава данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за 

разпространение на статистически продукти и услуги. 

 Мисията на Националната статистическа система на Република България 

(НСС), да осигурява безпристрастна, обективна, навременна и точна информация 

за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, 

демографията и околната среда.  

 Визията за развитието на НСС през периода 2013 - 2017 година: да произвежда 

и предоставя на всички групи потребители статистически продукти и услуги с 

високо качество, произведени по хармонизирани европейски методологии и 

стандарти.  

Мисията и визията за развитие ще бъдат осъществени при спазване на Фундаменталните 

принципи на официалната статистика на Организацията на обединените нации (ООН) и на 

принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика. 

 Главната цел е да се усъвършенства разработването, производството и 

разпространението на качествена статистическа информация за всички групи 

потребители, съобразно техните информационни нужди 

Съгласно Закона за статистиката главните цели се определят на всеки 5 години. На база 

„Стратегията за развитие на Националната статистическа система в Република България за 

периода 2013 - 2017 година”, ежегодно се утвърждават „Стратегически цели и приоритети 

на ТСБ”. 

Основните цели и приоритети, за чието осъществяване целият екип работи активно през 

периода, са: 

 Произвеждане на полезна и значима за управлението и обществото статистическа 

информация при възможно най-ниски разходи;  

 Търсене на възможности за намаляване натовареността на респондентите; 

 Предоставяне на повече и по-качествена статистическа информация на различните 

групи потребители;  

 Оповестяване на статистическата информация по ясен и разбираем начин и 

осигуряване равен достъп до непрекъснато разширяващия се набор от 

статистически продукти и услуги; 

 Засилване на квалификацията и уменията на служителите в ТСБ
2
. 

                                                 
2
 За целите на доклада, при използване на абревиатурата ТСБ се има предвид ТСБ - Бургас, ТСБ - Сливен, 

ТСБ - Стара Загора и ТСБ - Ямбол, за дейността през периода от 01.01.2015 до 30.09.2015 г. и ТСБ – 

Югоизток, за дейността през периода от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 година.  
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III. ПРОИЗВОДСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

На основание Закона за статистиката ТСБ получава, събира, обработва, съхранява 

индивидуални данни и статистическа информация, анализира, предоставя и 

разпространява статистическа информация. Получаването и събирането на данни се 

осъществяваше в съотвествие с Националната статистическа програма (НСП) за 2015 г., 

приета от Министерски съвет с Решение № 143 от 05.03.2015 г.Обн., ДВ, бр. 20 от 

17.03.2015 година. 

Всички изследвания, провеждани на територията на областите Бургас, Сливен, Стара 

Загора и Ямбол, се извършваха при стриктно спазване на изискванията на методологията, 

технологията и график, утвърдени от председателя на НСИ. Основните направления, в 

които се събра и обработи статистическа информация са икономиката, социалната сфера, 

демографията и околната среда. ТСБ проведе качествено и в срок всички изследвания, 

залегнали в Националната статистическа програма за 2015 година. 

Успоредно с провеждането на над 200 утвърдени в практиката изследвания и дейности, 

през 2015 г. ТСБ организира на територията на региона реализацията на следните нови 

статистически изследвания:  
 Наблюдение на структурата на заплатите – с четиригодишна периодичност; 

 Хармонизиране на данните от изследването "Престъпления, обвиняеми и осъдени 

лица" и данните от ЕИСПП; 

 Статистика на цените на жилища: Индекси на цените на жилищата (HPI); Индекси 

на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (OOHI); 

 Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни 

сгради; 

 Потребление на енергийни продукти в домакинствата; 

 Цени на производител в горското стопанство. 

Резултатите от статистическите изследвания, включени в НСП, са достъпни за всички. 

Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с 

изискванията на Евростат. 

 Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите 

са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете 

за предоставяне на статистическата информация на потребителите. 

В ТСБ е създадена организация, която гарантира срочно и качествено изпълнение на 

статистическата дейност, в съответствие с НСП, както следва: 

1. Уточняването на извадките се извършваше при стриктно спазване на 

методологичните изисквания. 

2. В изпълнение чл. 20 от Закона за статистиката, служителите на ТСБ своевременно и 

писмено уведомиха всеки един от респондентите, попаднали да участват в извадково 

наблюдение, за целта на провеждащото се наблюдение, правата и задълженията, сроковете 

и начините на предоставяне на информация, както и за гаранциите за опазване на тайната 

на предоставените данни.  

3. През 2015 година продължи да функционира създадената единна входна точка на 

подаване на годишната данъчна декларация и годишният отчет за дейността (ГОД) в НАП, 

която бе популяризирана от ТСБ чрез медиите, съобщения в отговорните институции. 

Служителите на ТСБ продължиха да дават подробни указания и да консултират 

респондентите във връзка с проблеми, при подаването на ГОД в Информационна система 

„Бизнес статистика“ (ИСБС). Актуализацията на ИСБС допълнително улеснява трансфера 

на данни между респонденти и НСИ, като едновременно с това допринася за намаляване 

натовареността на респондентите, повишаване качеството на статистическата информация 

и осигуряване навременна, актуална и широкодостъпна информация при опазване на 

статистическата тайна. 

4. Продължи консултирането на респондентите за работа с Информационна система 

„Краткосрочна бизнес статистика” (ИСКБС). ИСКБС предоставя възможност за подаване 

на информация онлайн от предприятията, включени в месечните и тримесечните бизнес 

наблюдения, като по този начин се спестява време и се осигурява по-бърз и удобен начин 

за участие в изследванията. За увеличаване относителния дял на онлайн отчелите се 
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респонденти, служителите на ТСБ направиха обучение на респонденти, в резултат на което 

процентът на електронно отчелите се нарастна.  

5. Продължи да се работи за повишаване качеството на информацията в 

Информационна система „Демография”, чрез създаване добри отношения на 

сътрудничество с РЗИ, служба ГРАО и общините. 

6. Проведоха се вътрешни обучения и инструктажи на служителите. 

7. Изпратени бяха методологични указания до всеки респондент, с обърнато внимание 

за често допускани грешки, телефони и имена на компетентни служители за контакт.  

8. Извършиха се десетки хиляди консултации по телефона и при посещение в ТСБ.  

9. Поддържаше се добро сътрудничество с институциите - писма до РД на МВР и 

кметства за уведомяване, относно провеждани сред населението статистически изучавания.  

10. Поддържаше се добро взаимодействие с ЦУ на НСИ: 

 своевременно са изпращани докладни записки до ръководството на НСИ; 

 предложения до директори в ЦУ на НСИ за намаляване натовареността и за 

прозрачност, изготвени са отговори до собствениците. 

11. Поддържаше се добро сътрудничество с медиите. 

IV. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Произведената статистическа информация се предоставя за разработване на икономически 

и социални политики на областно и общинско ниво, за вземане на инвестиционни и 

управленски решения от бизнеса, за анализи и прогнози, изготвяне на проекти и др. 

През 2015 г. ТСБ допринесе за адекватното, навременно и точно информиране на широката 

общественост за резултатите от статистическите изследвания на регионално ниво, чрез: 

1. Медийни изяви във връзка с актуални статистически събития и данни. 

2. Изготвяне на прессъобщения, по график въз основа на публикувани в сайта на НСИ 

регионални данни. 

3. Продължи практиката за извършване на абонамент за статистически издания и 

продажба на електронни публикации. 

4. Изготвиха се допълнително брошури с регионални данни. 

5. Популяризираха се иновативни продукти за разпространение на статистическа 

данни, които са поместени на официалния сайт на НСИ, в т.ч. Инфостат, Аз в ЕС и др. 

V. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

Докладите от извършените през 2015 година един вътрешен одит от Звено за вътрешен 

одит при НСИ, две комплексни планови и една тематична проверка от инспектората при 

НСИ, една проверка от Държавен архив, са ефективни инструменти в работата на всяка от 

одитираните / проверяваните администрации и предпоставка за добро административно – 

организационно, финансово – счетоводно и стопанско  управление на ТСБ. 

Мерките и дейностите, които ръководството на ТСБ предприема са в резултат на 

задълбочен анализ на рисковете и обосновка, което е гаранция за целесъобразност и 

законосъобразност.  

През 2015 г. не са постъпили сигнали за конфликт на интереси на служители от ТСБ. Няма 

образувани дисциплинарни производства срещу служители на ТСБ.  

VI. ИНИЦИАТИВИ 
През 2015 година ТСБ разви широка кампавия по отбелязването и популяризирането на 

135 – та годишнина от създаването на българската държавна статистика, Денят на 

българската статистика – 25 –ти юни и 20-ти октомври, обявен от Организацията на 

Обединените нации за Световен ден на статистиката. 

1. Участие на ръководния състав на ТСБ на 24 и 25 юни 2015 година в София на 

тържественото отбелязване на 135-та годишнина от създаването на българската 

държавна статистика с международна научна конференция под мото: „Модерната 

статистика: нови предизвикателства за развитие“; 
2. Участие на ТСБ в инициираната от Община Ямбол общоградска кампания за 

залесяване на парк „Боровец” със засаждане на 135 нови дръвчета; 

3. Открити уроци на тема: „Светът на статистиката”:  

 с ученици от 11 клас на ГПЧЕ „Васил Карагьозов” – гр. Ямбол; 

 с ученици от 12 клас на Търговската гимназия – гр.Бургас. 
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4. Ден на отворените врати на 25 юни, в т.ч.: 

 пресконференция; 

 брошура с актуални статистически данни на ниво област. 

5. Тиймбилдинг на 26 юни 2015 година в гр. Бургас – работна среща на  ТСБ – Бургас, 

ТСБ – Сливен, ТСБ – Ямбол, съвместно посещение на остров Света Анастасия и 

Морската градина в гр. Бургас. 

VII. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 

Пред ТСБ - Югоизток предстоящите основни задачи са свързани с изпълнението на 

включените в НСП за 2016 година статистически изследвания.  

Нови за 2016 г. са изследванията: 

 Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България; 

 Изследване за приложимост на концепцията за обичайно пребиваващо население; 

 Продължаващо професионално обучение на заетите лица; 

 Образование и обучение на възрастни; 

 Актуализиране на методологията и съдържанието на системата от индикатори за 

устойчивото развитие; 

 Присъединяване на Агенцията по вписванията към изградената единна входна точка 

между НСИ и Националната агенция за приходите (НАП); 

 Географски класификации - разработване на нови версии на Номенклатура на 

страните и териториите за статистически цели (НСТ) и Номенклатура на страните и 

териториите за целите на външнотърговската статистика (ГЕОНОМ). 

Във връзка с оптимизирането на разходите и започналото намаляване на натоварването на 

респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и 

съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на 

потребителите. 

В организационен план усилията на ръководството на ТСБ ще се насочат към прилагане на 

гъвкавост при разпределяне и преразпределяне на работата между служителите и 

между отделите „Статистически изследвания”, и за оптимизиране на събирането и 

обработването на статистически данни чрез:  
 Подобряване на координацията между структурните звена. 

 Въвеждане на статистическия бизнес-процес. 

 Пренасочване на отчети от един специализиран отдел към друг. 

 Поетапно преминаване на анкетните проучвания към извършване от анкетьорски 

апарат на географски принцип, чрез онлайн въвеждане.  

Във връзка с повишаване на качеството планираме изготвянето и въвеждавето на 

процедури за контрол на статистическата дейност извършвана от служителите на ТСБ и 

анкетьорита на територията на Югоизточен регион.  

Намаляването на административната тежест и оптимизирането на административната 

работа ще е едно от предизвикателствата през годината. 

Особено внимание ще обърнем на укрепване на административния капацитет, в т.ч. за 

използване на пълния капацитет и възможности на служителите в трудовия процес, за да се 

постигне работна среда, в която всеки да проявява креативност и да работи в екип.  

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Създаването на шестте териториални статистически бюра в страната е резултат на 

продължителен процес за модернизиране на организацията и оптимизиране в НСИ.  

За всички нас – преките участници в тези знакови събития, развитието и утвърждаването 

на ТСБ като устойчива и надеждна структура в системата на НСИ, е не само 

професионално предизвикателство, но и огромна отговорност.  

Взаимното доверие, уважение и сътрудничество между ТСБ, ЦУ на НСИ, органите на 

централна и местна власт, медиите и респондентите, обществеността, са важен фактор за 

постигане на поставените цели и за добрия имидж на ТСБ - Югоизток.  
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

Областна дирекция Бургас е териториално структурно звено на ведомството, изпълняващо 

функции във връзка с дейността на фонда като Разплащателна агенция, свеждащи се до 

прием и обработка на заявления за подпомагане по различните схеми и мерки, 

администрирани от ДФ „Земеделие”; функции във връзка с дейността на структурата по 

държавни помощи и предоставяне на целеви кредити, по счетоводно отчитане на 

средствата по предоставените държавни помощи и краткосрочни целеви кредити, както и 

функции по прилагането на програма „Сапард”. 

 През изминалата 2015 година, ОД Бургас е администрирала множество програми, 

схеми и мерки, които са допринесли за развитието на земеделския отрасъл на територията 

на областта и за подобряване на финансовите показатели на множество земеделски 

стопанства. Дирекцията е работила по следните направления: 

 Кампания за директни плащания на площ 2015г. – над 5000 заявления за 

подпомагане са постъпили в Общинските служби „Земеделие“, които са приети и 

обработени в ОД Бургас. 

 Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. – подадени са над 70 

проекта по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 

2013г. 

 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. – подадени са над 220 

проекта по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ и 25 проекта по 

подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" 

от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014 – 2020г. 

Приети са 120 проекта по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 

мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014 – 2020г.  

 Схема „Училищен плод” - за учебната 2014/2015 година, одобрение са получили 12 

бр. заявители за 218 учебни заведения, които текущо през годината са подавали 

заявки за плащане. 

 Национална програма по пчеларство за периода 2014 – 2016г. – приети са близо 90 

заявления за подпомагане. 

 По направление на краткосрочните схеми за подпомагане, дирекцията е извършила 

прием и обработка на заявления за: 

- Държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски 

производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за 

контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“; 

- „Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за 

напълно пропаднали площи в резултат на природни бедствия или 

неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2014г.“; 

- „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали 

селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни 

бедствия, настъпили през 2014г.“; 

- Схеми за предоставяне на "Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците" и "Помощ за реализирането 

на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете"; 

- Схема за предоставяне на „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии 

при застраховане на селскостопанска продукция“; 

- „Държавна помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) 1408/2013 на земеделски 

стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни”; 

- „Минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с 

последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 

2015г.”; 

- Схема „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично 

селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за 

гориво“; 
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- Схема за предоставяне на „Помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 

1408/2013 на регистрирани земеделски стопани, собственици на коне под 

селекционен контрол”; 

- Схема за предоставяне на „Държавна помощ за създаване и поддържане на 

родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на 

животните за 2015г.”; 

- Държавна помощ за участие по схемата „Помощ за участие в изложения“ на 

Сдружение „Странджански манов мед“; 

- Държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, 

свързани с изпълнение на мерки по “Национална програма от мерки за контрол 

на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)””; 

- „Минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на 

земеделски стопани, произвеждащи зеленчуци, за компенсиране на част от 

разходите по отглеждането им през 2015г.”; 

- Схема „Временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на 

плодовете и зеленчуците“; 

- Предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински 

продукти, засегнати от кризата в сектора. 

 По направление на селскостопанските пазарни механизми, дирекцията е 

администрирала и схеми от сектор „Мляко” и сектор „Плодове и зеленчуци”. 

 По направление на инвестиционните схеми за подпомагане, се прилага Кредитна 

схема за инвестиции в селското стопанство”. 

Подробен доклад с включени количествени параметри за „брой приети заявления за 

подпомагане“ по времеви периоди и „размер на изплатените средства“ от ОД Бургас е 

изготвен и изпратен до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. 

Във връзка с изпратените приложения № 1 -  Цели на администрацията за 2016г. и № 2 – 

Отчет за изпълнение на целите за 2015г., Ви уведомявам, че ДФ „Земеделие” има 

разработен стратегически план с поставени цели, насочени към: 

 законосъобразно, ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейските 

фондове, националните схеми и държавните помощи; 

 надеждно партньорство на национално и международно ниво; 

 повишаване на организационната ефективност; 

 ефективна превенция и борба с измамите и корупцията. 

Целите на ОД Бургас са в унисон с изготвения стратегически план на ведомството и са 

постигнати в максимална степен през изминалата година. 

В заключение Ви информирам, че Областна дирекция Бургас е работила активно, при 

изключителна натовареност през цялата 2015 година, с оглед своевременните прием и 

обработка на всички подадени заявления за подпомагане и тяхното договориране в срок.  
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 
 

Цели за 2015 г.  Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за 

самооценка  

1. напълно постигната цел 

/100 %/ 

2. задоволително 

постигната цел /50 и над 

50 %/ 

3. незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

Индикатор за целево 

състояние  

/заложен в началото на 2015 г./ 

Индикатор за текущо 

състояние /отчетен в 

края на 2015 г./ 

1. Предоставяне на пълна 

и вярна информация в 

регламентираните 

нормативни срокове 

Предоставяне на 

информация 

Обслужени клиенти с кадастрална 

и геодезическа информация 

Заложени  брой единици 

предоставена информация за 

2015 г. - 2.5 млн. бр. 

Единици предоставена 

информация за 2015г. - 

2.7 млн. бр. 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

2. Улесняване на достъпа 

до услугите на Агенция 

по геодезия, картография 

и кадастър (АГКК) 

Разкриване на нови 

изнесени работни места 

Увеличаване броя на изнесените 

работни места 

Изнесени работни места към 

31.12.2015 г. - 85 броя. 

Изнесени работни места 

към 31.12.2015г. - 84 

броя. 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

3. Документиране на 

пространственото 

положение и на 

техническите 

характеристики на 

обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 

от ЗУЧК 

Определяне на границите 

на охранителни зони "А" и 

"Б"  за територията на 

област Добрич 

Специализирани карти на обекти 

по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК с 

определени граници на 

охранителни зони "А" и "Б"  за 

територията на област Добрич 

Специализирани карти с 

определени граници на 

охранителни зони "А" и "Б"  за 

територията на област Добрич 

Създадени и приети 

специализирани карти с 

определени граници на 

охранителни зони "А" и 

"Б"  за територията на 

област Добрич 

напълно постигната цел     

/100 %/ 

Създаване на 

специализирани карти и 

регистри извън морските 

плажове, на останалите 

обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 

ЗУЧК, включително 

охранителни зони "А" и "Б"  

за територията на област 

Варна 

Наличие на специализирани карти 

и регистри на обекти по ЗУЧК - 

крайбр. езера, острови, лагуни, 

лимани, влажни зони, 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения, 

включително охранителни зони 

"А" и "Б"  за територията на 

област Варна 

Специализирани карти и 

регистри за 2 224 ха, 

включително определени 

граници на охранителни зони 

"А" и "Б"  за територията на 

област Варна 

Създадени и приети 

специализирани карти 

през 2015 г. - 1 981 ха. 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 
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Създаване на 

специализирани карти и 

регистри извън морските 

плажове, на останалите 

обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 

ЗУЧК, включително 

охранителни зони "А" и "Б"  

за територията на област 

Бургас 

Наличие на специализирани карти 

и регистри на обекти по ЗУЧК - 

крайбр. езера, острови, лагуни, 

лимани, влажни зони, 

брегоукрепителни и брегозащитни 

системи и съоръжения, 

включително охранителни зони 

"А" и "Б" за територията на област 

Бургас 

Специализирани карти и 

регистри за 9 433 ха, 

включително определени 

граници на охранителни зони 

"А" и "Б"  за територията на 

област Бургас 

През 2015 г. са: 

- приети 

специализирани карти 4 

136 ха.; 

- създадени - 104 ха; 

- определени граници на 

охранителни зони "А" и 

"Б" за територията на 

общини Несебър, 

Поморие, Созопол и 

Царево  

незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

4. Увеличаване 

покритието на страната с 

кадастрална карта и 

кадастрални регистри 

Създаване на кадастрална 

карта и кадастрални 

регистри (КККР) за райони 

на гр. София - Слатина, 

Подуяне, Илинден, Изгрев, 

Красно село, Възраждане, 

Лозенец, Триадица 

Одобрени/приети кадастрална 

карта и кадастрални регистри 

(КККР) за райони на гр. София - 

Слатина, Подуяне, Илинден, 

Изгрев, Красно село, Възраждане, 

Лозенец, Триадица 

Площ, покрита с КК към 

31.12.2015 г. – 2 266 хил. ха 

Площ, покрита с КК към 

31.12.2015 г. – 2 368 

хил. ха;  

одобрена КК - 2 188 

хил. ха; 

приета КК -180 хил. ха 

 напълно постигната цел 

/100 %/ 

Създаване на КККР на 

землища на 27 бр. населени 

места от обл. Варна и обл. 

Бургас, включени в зона 

"Б" по ЗУЧК 

Одобрени КККР на землища на 27 

бр. населени места от обл. Варна и 

обл. Бургас, включени в зона "Б" 

по ЗУЧК 

Създаване на КККР на 

землищата на 14 бр. общ. 

центрове и  46 др. населени 

места (включващи и нас. 

места в общини Шумен, 

Златарица, Ловеч и др.) 

Създаване на КККР на землищата 

на 12 бр. общ. центрове и  46 др. 

населени места (включващи и нас. 

места в общини Шумен, 

Златарица, Ловеч и др.) 

Създаване на КККР за 

землища на населени места 

от обл. В. Търново и обл. 

Габрово 

В процес на изработване КККР за 

землища на населени места от 

обл. В. Търново и обл. Габрово 

Възложени КККР за землища 

на населени места от обл. В. 

Търново и обл. Габрово 

Възложени КККР на 

землище с.Килифарево, 

общ. В. Търново   

незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

Създаване на КККР на 

неурбанизирана територия 

въз основа на картата на 

възстановената собственост 

Създадени КККР на 

неурбанизирана територия въз 

основа на картата на 

възстановената собственост 

Създадени КККР за 

неурбанизираните територии 

на 5 бр. землища 

Приети КККР за 

неурбанизираните 

територии на 35 бр. 

землища 

 напълно постигната цел 

/100 %/ 

5. Усъвършенстване на 

законовата и подзаконова 

нормативна уредба в 

Приемане от НС на Закон 

за изменение и допълнение 

на ЗКИР 

Приет и обнародван ЗИД на ЗКИР Приет и обнародван ЗИД на 

ЗКИР 

Разработен ЗИД на 

ЗКИР, в съгласувателна 

процедура 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 
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областта на кадастъра Създаване и актуализиране 

на подзаконови нормативни 

актове по ЗКИР  

Подзаконова нормативна уредба, 

актуализирана спрямо промените 

в ЗКИР 

Актуализирана Наредба № 3 за 

съдържанието, създаването и 

поддържането на КККР 

Разработен проект на 

Наредба № 3 за 

съдържанието, 

създаването и 

поддържането на КККР 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

Актуализирана Наредба № 15 

за структурата и съдържанието 

на идентификатора на 

недвижимите имоти в 

кадастъра 

Разработен  проект на 

Наредба  № 15 за 

структурата и 

съдържанието на 

идентификатора на 

недвижимите имоти в 

кадастъра 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

Актуализирана Наредба № 19 

за контрол и приемане на 

КККР 

Разработен проект на  

Наредба № 19 за 

контрол и приемане на 

КККР 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

Действаща наредба по чл. 58 

от ЗКИР за предоставяне на 

услуги от КККР 

Разработен проект на 

наредба по чл. 58 от 

ЗКИР за предоставяне 

на услуги от КККР 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

Актуализирана Наредба № 3 за 

водене и съхраняване на 

регистъра на лицата, 

правоспособни да извършват 

дейности по кадастър 

- 

незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

Актуализирана Тарифа № 14 за 

таксите, събирани в системата 

на МРРБ и от областните 

правители 

Разработен проект за 

изменение на Тарифа № 

14 за таксите, които се 

събират в системата на 

МРРБ и от областните 

управители 

незадоволително 

постигната цел /под 50 %/ 

6. Осигуряване на 

геодезически и 

картографски материали и 

данни за нуждите на 

инвестиционното 

проектиране 

Създаване на Геодезически 

мрежи с местно 

предназначение (ГММП)  

Налични ГММП, определени в 

БГС2005 при създаване на КККР 

189 бр. ГММП  189 бр. ГММП  напълно постигната цел 

/100 %/ 

  Извършване на 

мареографни измервания на 

нивото на Черно море и 

Налични данни за среднодневни, 

средномесечни и средногодишни 

нива на Черно море 

Налични данни  за 2015 г.  Налични данни  за 

2015г.  

напълно постигната цел 

/100 %/ 
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обработката им 

  Стъпки към приключване 

на IV-ти цикъл от 

презимерване ДНМ 

Преизмерени 3 броя първокласни 

нивелачни линии и обявена 

открита процедура по ЗОП за 

преизмерване на още 9 бр. (в т. ч. 

оставащата част от линия № 55) за 

2016г. 

Преизмерени 3 броя 

първокласни нивелачни линии 

и обявена процедура за 

преизмерване на още 9 бр. (в т. 

ч. оставащата част от линия № 

55) за 2016 г. 

Преизмерени 2 броя 

първокласни нивелачни 

линии и обявена 

процедура за 

преизмерване на още 2 

бр. първокласни 

нивелачни линии 

задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

  Създаване на цифрова ЕТК Стартирала процедура по 

изработване на 300 броя картни 

листове от цифровата ЕТК 

Сключени договори и 

приключил І етап от 

изработване на 300 броя 

картни листове от цифровата 

ЕТК 

Не са възлагани 

дейности, поради липса 

на финансови средства   

незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

  Поддържане в актуално 

състояние на електронен 

регистър и цифров архив на 

съхраняваните 

геодезически, картографски 

и кадастрални материали в 

Геокартфонд  

Наличен елктронен регистър и 

налична напълно структурирана 

цифрова база данни на 

материалите и данните, 

съхранявани в Геокартфонд 

Допълнен, в т.ч. с 

новопостъпили материали и 

данни, и поддържан в актуално 

състояние ЕАГ. 

Създадения електронен 

архив на Геокартфонд 

(ЕАГ) се поддържа и 

допълва ежедневно 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

  Интегриране на системата 

за управление на 

електронния архив 

Геокартфонд (СУЕАГ) с 

КАИС. 

Интегрирана с КАИС СУЕАГ, 

реализирани нови електронни 

услуги и оптимизиране на 

съществуващи. 

Внедрена СУЕАГ, интегрирана 

с КАИС; реализирани нови 

електронни услуги, в т.ч. 

съвременни интерактивни 

начини за извеждане на 

пространствени и текстови 

данни и оптимизирани 

съествуващи услуги. 

Разработена и внедрена 

е специализирана 

информационна система 

за управление 

(интегрирано събиране, 

натрупване, архивиране, 

обработка на данни) на 

електронния архив.  

Внедрено публично 

приложение на 

системата 

напълно постигната цел 

/100 %/ 

  Поддържане на регистъра 

на географските имена в 

актуално състояние, както и 

на уеб базираното 

приложение, позволяващо 

справки и услуги свързани 

с географските имена. 

Наличен актуален електорнен 

регистър на географските имена и 

на интегрирано в уеб портала на 

АГКК приложение, позволяващо 

справки и услуги свързани с 

географските имена 

Наличен актуален електорнен 

регистър на географските 

имена и на интегрираното  в 

уеб портала на АГКК 

приложение, позволяващо 

справки и услуги свързани с 

географските имена 

Електорнен регистър на 

географските имена и на 

интегрираното  в уеб 

портала на АГКК 

приложение, 

позволяващо справки и 

услуги свързани с 

географските имена 

напълно постигната цел 

/100 %/ 
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7. Усъвършенстване на 

нормативна уредба по 

геодезия и картография и 

по подобряване 

административното 

обслужване с 

геодезически и 

картографски материали и 

данни. 

Създаване на подзаконови 

нормативни актове по ЗГК 

Усъвършенствана подзаконова 

нормативна уредба по геодезия и 

картография и по подобряване 

административното обслужване с 

геодезически и картографски 

материали и данни. 

Действаща  тарифа по чл. 6, ал. 

3, т. 1 от ЗГК. 

Липса на  тарифа по чл. 

6, ал. 3, т. 1 от ЗГК. 

незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

Действаща наредба за ГММП В процес на 

разработване Проект на 

наредба за ГММП 

незадоволително 

постигната цел  /под 50%/ 

Действаща наредба за 

нивелация I и II клас и проект 

на Инструкция 

Наредба за Държавната 

нивелачна мрежа I и II 

клас и проект на 

Инструкция.  

 напълно постигната цел 

/100 %/ 

8. Изграждане,  

поддържане и ползване на 

инфраструктурата на  

пространствена 

информация 

Създаване на единна база 

данни и метаданни за 

масивите от данни, обекти 

на услугите, предоставяни 

от АГКК 

Поддържане в актуално състояние 

на единна база данни и метаданни 

за масивите от данни, обекти на 

услугите, предоставяни от АГКК 

Актуализирани и допълнени (с 

данни за вид територия и вид 

собственост) метаданни за 

масивите от данни за две от 

темите по Приложения 1, 2 и 3 

от ЗДПД. Поддържане на 

интегрираното в уеб портала 

на АГКК приложение. 

Поддържани в актуално 

състояние на единна 

база данни и метаданни 

за масивите от данни, 

обекти на услугите, 

предоставяни от АГКК 

 напълно постигната цел 

/100 %/ 

 


