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Усилията на ОДМВР Бургас и съставните и структури през 2013г. 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 2013г. са:  

1. Противодействие на конвенционалните форми на престъпност 

против икономиката и финансовата система, корупцията и посегателствата 

против личността и собствеността на гражданите; 

 Превенция на терора и предотвратяване на опити за терористични действия, 

установяване и противодействие на връзки между местни структури на организираната 

престъпност с лица, принадлежащи към терористични мрежи.  

2. Развитие на превенцията като ефективна форма за 

противодействие на престъпността и нелегалната миграция;  

3. Повишаване на ефективността в дейността по разследване и 

развитие на капацитета на разследващите полицаи;  

4. Повишаване качеството и ефективността на информационната и 

аналитичната дейност; 

5. Оптимизиране на структурата на ОДМВР Бургас и повишаване на 

административния капацитет. 

I. Противодействие на престъпността. 

През 2013 г. в ОДМВР Бургас са регистрирани 8470 престъпления. Установени 

са извършителите на общо 3466 престъпления (включително и регистрирани в 

предходни периоди) по които са повдигнати обвинения на 4034 лица. Коефициентът на 

престъпност е 2027,24 престъпления на 100 хил. души население, който поставя област 

Бургас на второ място в страната (след гр. София) по разпространеност на 

престъпността в обществото.  

Структурата на регистрираната престъпност през 2013г. остава относително постоянна, 

като най-голям - 66,40% е делът на престъпленията против собствеността. Второ място 

с относителен дял от 18,67% заемат общоопасните престъпления. На трето място са 

престъпленията против стопанството с дял от 3,06%. Делът на престъпленията против 

личността е 3,02%. 

           През периода са регистрирани 256 престъпления против личността. Приключила 

е работата по 156 престъпления (включително и регистрирани в предходни периоди), 

като е повдигнато обвинение общо на 181 лица.  

За отчетния период са регистрирани и установени извършителите на 3 

умишлени убийства.  



Регистрираните през периода са и 152 телесни повреди. Приключила е работата 

по 68 престъпления (включително и регистрирани в предходни периоди), като е 

повдигнато обвинение общо на 77 лица.  

От регистрираните 5624 престъпления против собствеността е приключила 

работата по 913 от тях, с установени общо 1057 лица извършители на този вид 

престъпления. 

Регистрирани през периода са 283 грабежа. Приключила е работата по 75 

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

общо на 104 лица.  

 Основен дял от престъпленията против собствеността заемат кражбите - 

регистрирани общо 4793 престъпления. Приключила е работата по 1175 престъпления 

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

общо на 1630 лица. Наблюдава се спад с около 3 пункта на разкритите престъпления от 

този вид спрямо резултатите за 2012г.  

 По видове регистрираните кражби са 810 взломни, 828 домови, 442 от магазини, 

347 на селскостопанска продукция, домашни животни и птици, 328 на части и вещи от 

МПС, 260 джебчийски и 94 кражби от офиси. 

 Регистрирани през периода са 166 измами. Приключила е работата по 60 (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 259.  

По 146 (вкл. и регистрирани в предходни периоди) е повдигнато обвинение общо на 

147 лица 

През 2013 г. са разкрити и 1230 общоопасни престъпления (вкл. и регистрирани 

в предходни периоди), с повдигнати обвинения по установени общо 1235 лица.  

 Регистрираните през периода 201 посегателства спрямо МПС (кражби и 

противозаконни отнемания) бележат спад с над 6 пункта спрямо 2012 година. 

Приключила е работата по общо 42 (вкл. и регистрирани в предходни периоди), с общо 

установени и повдигнато обвинение на 65 лица. 

  Регистрираните през периода са 138 палежа. Приключила е работата по общо 19 

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

обвинение на 23 лица. 

  За отчетния период са регистрирани 294 престъпления, свързани с наркотици. 

Приключила е работата по общо 270 (вкл. и регистрирани в предходни периоди), с 

общо установени и 275 лица, привлечени в качеството на обвиняеми за незаконно 

съхранение, пренасяне и разпространение на наркотични вещества. 

През отчетния период общо 402 престъпления са извършени от малолетни и 

непълнолетни лица. Регистрираните противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни лица са 85. 

 

II. Опазване на обществения ред. 

С оглед обезпечаване на сигурността и обществения ред в ОДМВР Бургас и 

съставни структури е създадена организация за патрулно-постовата дейност на 

територията на гр. Бургас и региона, като са извършени дейности по организацията 

необходима за цялостното покриване на обслужваната територия. Своевременно се 



отчитат т.н. “горещи точки” – места с концентрация на престъпления, 

противообществени прояви и пътнотранспортни произшествия.  

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 по повод: 

Опазване и прибиране на селскостопанската продукцията. По време на жътвената 

кампания са образувани 4 ДП за палежи на неожънати ниви срещу контретни лица. По 

време на кампанията по прибиране на селскостопанската реколта от лозовите масиви е 

образувано 1 ДП за извършена кражба срещу конкретни лица. 

Превенция на престъпността сред децата и ограничаване на престъпните 

посегателства срещу тях, като е засилено полицейско присъствие в района на учебните 

заведения, обход на територията им, контрол и инструктаж на охранителите в 

училищата. В тази дейност активно се включват и служители от СПУ Бургас. 

Охрана на масовите мероприятия на територията на гр. Бургас и региона, 

охраната на ВИП делегации при посещението на премиера на Р България и други 

охранявани лица, охрана на концерти, културни мероприятия, при провеждане 

футболни срещи от национални и международни турнири, при провеждането на 

абитуриентските балове и др. 

Във  връзка с проведените национален референдум на 27.01.2013г. и избори за 

народни представители на 12.05.2013г., 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 и 

бяха проведени учебни занятия с всички служители по теми, свързани с обезпечаване 

на сигурността при провеждане на национален референдум и избори за народни 

представители и 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. 

На 18.07.2013г. по повод една година от терористичния акт на Летище Бургас се 

проведоха церемонии в памет на жертвите на терористичния акт от 18.07.2012г., в 

района на летището и в сградата на “Морско казино” гр.Бургас. В тази връзка, бе 

създадена необходимата организация за охраната на сухопътната зона за отговорност 

от ОДМВР-Бургас и ГПУ-Летище Бургас, както и от РДГП - Бургас за охрана по море 

на бреговата ивица пред плаж кв.“Сарафово” и сградата на “Морско казино” - Бургас в 

акваторията на Бургаски залив. Създадена организация и за усилване на полицейското 

присъствие, засилени мерки за сигурност в хотелите на територията на Бургаска област, 

в които са отседнали израелски туристи.  

По повод получена информация 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. 

Във връзка с кризата в Сирия, засилените миграционни потоци към Република 

България, с оглед осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите, се 

предприеха превантивни мерки насочени за недопускане на инциденти и произшествия 

на територията на региона а именно засилване на бдителността на полицейските 

служители от патрулно-постова дейност (ППД) и полицейски инспектори, с цел 

гарантиране на сигурност в обслужваните територии и извършване на своевременни 

промени в единната разстановка на силите и средствата на ППД, с цел ефективност в 

опазването на обществения ред и противодействието на престъпността. 

През активния туристически сезон са предприети мерки за опазването на 

обществения ред на територията на курортните градове и комплекси като е разработен 

план за обезпечаване на обществения ред и сигурността в курортните комплекси през 

активния туристически сезон на 2013г.; изготвено е предложение до министъра на 

вътрешните работи за командироване на служители от вътрешността на страната за 

охрана на обществения ред, пътен контрол и за работа по линии на джебчийски кражби 

и полицейско разследване в курортните РУП; 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 Поморие, 

Созопол, Приморско и Царево, както и с ръководствата на “Слънчев бряг” АД, “Хелио 

турс” АД, “Фейърплей пропъртис мениджмънт” ЕООД и “Грийн лайф” ЕООД 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; командированите служители след 

предварителен инструктаж са включени в нарядите по охраната на обществения ред на 

територията на съответните районни управления. 

Във връзка с националните празници - Ден на съединението и - Ден на 

независимостта, беше създадена организация и предприети мерки за охрана на 

тържествата и публичните прояви по места. Активизирана беше дейността по 

получаване на сигнали, свързани с подготовката на правонарушения при провеждане на 

празнични мероприятия. Засилен беше контрола при пренасянето и съхранението на 

взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси. 

По повод откриването на учебната година на 16-ти септември, бе създадена 

организация за охрана на тържествата и недопускане извършването на криминални 

престъпления в района на учебните заведения. В обезпечаване сигурността и 

обществения ред при провеждане на мероприятията взеха участие всички униформени 

служители по места. В резултат на създадената организация не беше допуснато 

извършването на престъпления и груби нарушения на обществения ред в районите на 

училищата. 

По повод провеждането на тържествата за празника на гр.Бургас на 06-ти 

декември - “Никулден”,  8 декември - “Ден на студентската младеж”, Коледните и 

Новогодишни празници, ваканцията на учениците е организирано  своевременно 

получаване на информация за мястото и характера на провежданите тържества и 

публични прояви по време на празничните дни и разработване планове за обща 

превенция и опазване на обществения ред; осигурено е засилено полицейско 



присъствие около обектите и в местата, където се провеждат увеселителни 

мероприятия, религиозни и други тържествени чествания - ресторанти, барове, 

дискотеки, коледни и новогодишни базари, зимни туристически комплекси, църкви, 

храмове, манастири и др.; проведени са срещи с органите на местното самоуправление 

и местната администрация с оглед предприемането на съвместни мерки за опазването 

на обществения ред при провеждането на празнични мероприятия и извършването на 

проверки на питейни и увеселителни заведения; предприети са мерки за ограничаване и 

недопускане хвърлянето и възпламеняването на пиратки, фойерверки и други 

пиротехнически изделия в затворени пространства и на обществени места по време на 

празничните дни. Организирани са СПО за проверка на търговската мрежа и 

недопускане продажба на пиротехнически изделия без издадени полицейски 

разрешения за търговия, в нестандартни опаковки или без сертификат за качество, 

издаден от производителя. 

В резултат на създадената организация не е допуснато извършването на 

престъпления и груби нарушения на обществения ред. 

През 2013 г. служителите от патрулно-постова дейност (ППД) при ОДМВР 

Бургас са провели 1 465 специализирани полицейски операции, взели са участие в 3 217 

масови мероприятия. Задържани са 2 517 лица по чл. 63 от ЗМВР, а принудително 

доведените в РУП при ОДМВР Бургас са 2 304, от които 414 са обявени за издирване. 

Извършена е проверка на 120 519 МПС и са установени 18 МПС, обявени за издирване. 

Съставени са 10 356 акта за установени нарушения 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), Закона за гражданската 

регистрация (ЗГР), Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и Закона за оръжията 

боеприпасите взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ), по наредби 

на Общинските администрации и други нормативни документи, както и 7 099 глоби по 

фиш. 

През 2013 г. на територията на областната дирекция са извършени 6 

престъпления с огнестрелно оръжие, при които има трима самоубили се. Регистрирани 

са кражби на 7 бр. огнестрелни оръжия и 37 бр. боеприпаси. 

Иззети са 13 незаконно притежавани огнестрелни оръжия и 93 бр.  боеприпаси. 

Регистрираните лица, притежаващи газово и пневматично оръжие са 6 491. Същите 

имат издадени удостоверения за притежание на 5 274 газови и 2 105 пневматични 

оръжия. Отнети са 43 разрешения за дейности с късо и ловно огнестрелно оръжие. За 

различни нарушения на ЗОБВВПИ и подзаконовите нормативни актове са съставени 83 

акта за установяване на административни нарушения (АУАН). 

През 2013 г. на територията на ОДМВР-Бургас са осъществявали дейност 224 

охранителни фирми, съгласно чл.5 от Закона за часната охранителна дейност (ЗЧОД), 

от които 57 звена за самоохрана, а 2766 охранители са работили на обслужваната 

територия за същия период. 

За отчетния период са издадени 64 удостоверения от ОДМВР-Бургас за 

извършени охранителни обследвания на обекти, в съответствие с изискванията на 

Наредба №4/2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към 

дейността на обемнинните бюра.  



Съгласно изискванията на чл.41 ЗЧОД са звършени 136 проверки на обекти, 

охранявани от частни охранителни фирми, от които 15 проверки на обекти, охранявани 

от звена за самоохрана.  

За допуснати нарушения по ЗЧОД е съставен 1 АУАН на управител на ЧОФ, 

издадени са 27 задължителни предписания по чл. 41, ал.2, т.3 от ЗЧОД и са съставени 

71 констативни протокола от извършени проверки на обекти охранявани от тях. 

III.Осигуряване безопасност на движението 

През 2013г. на територията на Регион Бургас са настъпили 374 пътно-

транспортни произшествия (ПТП) с тежки последици с 37 загинали и 457 ранени. 

Сравнено с резултатите за 2012г. се отчита намаление на броя на произшествията с 8 и 

на загиналите със 7, а увеличение на ранените с 9. 

Анализът на тежките ПТП за 2013г. по: вид на ПТП показва, че с най-висок 

пътнотранспортен травматизъм са ПТП, при които е налице “сблъскване между МПС”. 

Регистрирани са 108 ПТП с 11 загинали и 159 ранени. Съпоставено с 2012 г. се 

констатира увеличение на  ПТП с 13, и на ранените с 28, а намаление на  загиналите с 5.  

След тях с относително висока стойност на загиналите са ПТП настъпили при 

“блъскане на МПС в препятствие, стълб, дърво, предпазна ограда”. Отчетени са 57 

произшествия с 8 загинали и 66 ранени. Спрямо 2012 г. се констатира намаление на 

броя на ПТП с 15, на ранените с 27, а увеличение на загиналите с 1. 

Следващите ПТП с висока стойност на загиналите са от вида “блъскане на 

пешеходец “. Настъпили са 116 тежки злополуки с 5 загинали и 122 ранени. Сравнено с 

данните за 2012 г. се констатира намаление и по трите показателя: на броя на ПТП с 16, 

на загиналите с 4 и на ранените с 11. 

 Несъобразената скорост като нарушение на водачите е водеща причина за 

настъпилите ПТП с тежки последици. За 2013 г. са регистрирани 170 ПТП с 20 

загинали и 205 ранени. Сравнено с 2012г се отчита намаление и по трите показателя: на 

броя на ПТП с 26, на ранените с 33 и на загиналите с 9. 

 За управление на МПС с превишена скорост през 2013г контролните органи са 

констатирали 15150 нарушения. Съставени са 1278 АУАН и 13872 фиша. Отнемане на 

предимство на водач на ППС e следващото нарушение на водачите, довело до 

настъпването на 45 тежки ПТП с 4 загинали и 74 ранени. Сравнено със същия период 

на 2012г се отчита намаление на броя на ПТП с 14 и броя на загиналите с 1, а 

увеличение на ранените с 8. 

За неспазване на предимство през тази година контролните органи са 

констатирали 3299 нарушения. Съставени са 878 АУАН и 2421 фиша. 

Общата наказателна дейност за 2013 г., осъществена от състава от Пътна 

полиция при ОДМВР Бургас възлиза на 48661 констатирани нарушения. Съставени са 

13854 АУАН и 34185 фиша. 

 

Приоритетни дейности за ОДМВР Бургас за 2014 година ще бъдат: 

1. Противодействие, разкриване и документиране на 

данъчните престъпления, прстъпления свързани с акцизни стоки и 

контрабанда с цел увеличаване събираемостта на данъците и укрепване 

на финансовата система. 

2. Активно противодействие на битовата престъпност. 



3. Работата по досъдебни производства, с акцент на тези 

изпращани с мнение за съд. 

4. Продължаване процеса на обучение на служителите от 

териториална, пътна полиция и ППД. 

5. Повишаване на кадровия потенциал на ОДМВР Бургас и 

съставните структури. 

 

 

 

Доклад за дейността на ОУПБЗН - Бургас за 2013 г. 

 
През 2013 г. бяха изпълнени дейностите по основните 11 приоритета от 

утвърдения от Директора на ГДПБЗН „План за управленската дейност на ОУПБЗН- 

Бургас за 2013 г.”  

 

Защита при бедствия, пожари, аварии и други произшествия. 

Дейностите по пожарогасене и спасяване през периода от 01.01.2013 г. до 

31.12.2013 г. се извършваха в съответствие с изискванията на нормативните актове на 

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

обектите и населените места на областта. 

Средната интензивност на излизанията за денонощие през 2013 г. се е понижила 

с 3,64 (над 25%) в сравнение с предходната година (от 13,64 за 2012 г. на 10 за 2013 г.). 

За 2013 г. службите за ПБЗН на територията на областта са реагирали на общо 3650 

сигнала срещу 4980 за 2012 г., при които има 3 загинали и 20 пострадали, срещу 4 

загинали и 19 пострадали за 2012 г. За отчетния период при осъществяване на ПГ и СД 

няма загинали служители, а при изпълнение на оперативни действия е пострадал 1 

служител, срещу 3-ма за 2012 г. 

От изнесената статистическа информация се отчита понижение на възникналите 

пожари от 2774 пожара през 2012 г. на 2342 за 2013 г., както и по-малко помощни 

операции. Наблюдава се понижение с около 40% на аварийно-спасителните дейности, 

обслужени от структурите за ПБЗН на територията на област Бургас от 284 през 2012 г. 

на 171 за 2013 г.  

През 2013 г. се отчита понижаване на броя на пожарите, чийто причини не са били 

установени от органите за ПБЗН на 170 при 191 през 2012 г., както и на тези 

предизвикани умишлено и от самозапалване. Наблюдава се повишение в броя на 

пожарите причинени от небрежност и/или неправилни действия. От изнесената 

статистическа информация се отчита намаляване на броя на пожарите, предизвикани от 

късо съединение или друг вид техническа неизправност.  

Чувствителното е понижението в броя на пожарите в горското стопанство (с над 

70%) от 18 регистрирани произшествия през 2012 г. на 5 през 2013 г. Отчита се 

понижение в броя на пожарите при търговските и ремонтните обекти: от 27 пожара 

през 2012 г. на 17 през 2013 г., както и при пожарите в областта на енергетиката – от 31 

пожара за 2012 г. на 19 за 2013 г. Подобна е промяната и в обектите на хотелиерството 

и ресторантьорството – 34 през 2012 г., при 31 през 2013 г. Наблюдава се и спад в броя 

на произшествията в жилищното, селското и рибното стопанство, както и в обектите на 

транспорта, складирането и пощите.  

Предвид трудностите предизвикани от лошото техническо състояние на 

техниката, тежката икономическата обстановка и определените индивидуални месечни 

лимити на горивото, структурите за ПБЗН полагат големи усилия за поддържане на 



непрекъснато оперативно дежурство и адекватни реакции при промяна на пожарната 

обстановка в областта.  

 

Превантивна дейност и контрол. 

 В изпълнение на чл.9, ал.8 от Закона за защита при бедствия е 

организирано актуализирането на плана за защита при бедствия в област Бургас по 

части, с приоритет актуализацията на частите за земетресение, наводнение и ядрена и 

радиационна авария.  Съгласно разпоредбите на чл. 127л, ал.1, т.2 от ППЗМВР са 

актуализирани областния и общинските планове за защита при бедствия.   

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, ал.1 

от Нарeдба Із-1919/09.08.11г. Общо в Бургаска област в списъка за извършване на 

комплексни проверки са регистрирани 670 бр.обекти.  

През отчетния период в Бургаска област са извършени общо 34 

сертификационни проверки  предимно в складове под митнически контрол, и 

пристанищни кейови места срещу 160 за 2012 г. Издадени са 34 бр. сертификати. Не е 

отказано издаването на сертификат за нито един обект. Констатираната голяма разлика 

в този тип проверки се дължи в промяна на наредбата за лицензиране на финансовите 

институции /обменни бюра/. 

В ежедневната си дейност служителите упражняващи ДПК в областта през 

2013г. са извършили общо 1672 бр. контролни и 3289 бр. тематични проверки в обекти 

и строежи. В сравнение с 2012 г., когато са извършени съответно 2708 бр. контролни и 

3383 бр. тематични, отчитаме намаление в броя на контролните и тематични проверки 

в областта, което е свързано главно със заложената в Наредба Із-1919/09.08.2011 г. по-

голяма  периодичност на проверките в обекти над и под 20 човека, както и от факта, че 

дейността на ОПБЗН-Лукойл бе закрита от 01.04.2013 г.. 

За отстраняване на констатираните нарушения през 2013г. са връчени общо 

945 разпоредителни документа, от които 150 бр. протоколи от комплексни проверки, 

795 бр. разпореждания срещу 966 разпоредителни документа, от които 171 бр. 

протоколи, 795 бр. ПП разпореждания за 2012 г.  

В процентно съотношение към брой извършени проверки се вижда увеличение 

на връчените разпоредителни документи, което говори за повишаване качеството на 

извършените контролни и тематични проверки на обектите.  

През отчетната година за нарушения на правилата и нормите за пожарна 

безопасност са изготвени и изпратени до различни организации и юридически лица 

общо 21 бр. уведомителни писма съгл. чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба Iз-

1919/2011 г. Съставено бе едно уведомително писмо съгл. чл. 27, ал. 2 от Наредба Iз-

1919/2011 г. за констатирани нарушения на правилата и нормите за ПБ при оценка на 

инвестиционните проекти. 

През 2013 г. са издадени общо 59 акта за принудителни и административно-

наказателни мерки срещу 84 акта през 2012 г. През периода наложените принудителни 

мерки са общо 1 бр., а административно-наказателните – 58 бр., от които 51 по ЗМВР и 

ППЗМВР, 2 бр. по ЗУТ и 5 бр. по други нормативни актове.  

Като причина за ниския брой на съставените АУНПНПБ може да се посочи 

тежката процедура по производство за налагане на ПАМ, касаеща главно спиране 

използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие по смисъла на 

чл. 25, ал. 1, т. 3 от Наредба Iз-1919/2011 г..  

И през 2013 г. година опазването на земеделските обекти, зърнените храни, 

фуражите и горския фонд от пожари през пожароопасния период бе една от 



приоритетните задачи за ОУПБЗН Бургас.  

При настъпването на пролетно-летния пожароопасен сезон, обявен със заповед 

на Областен управител на област Бургас, бе осъществен контрол по почистването на 

суха тревна растителност и горими отпадъци в сервитутните ивици на пътищата от 

републиканската пътна мрежа. Изпратени бяха уведомителни писма до ръководители 

на промишлени обекти, складови бази и др. за  почистване от сухи треви и горими 

отпадъци. 

 

ДПК в инвестиционния процес 

За 2013 г. в Областта са заведени на контрол над 135 новостроящи и 

реконструиращи се обекти. Общо в областта са издадени 386 становища по смисъла на 

чл. 143 от ЗУТ. Представители на службите за ПБЗН са взели участие в общо 367 

приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на нови обекти срещу 293 за 2012г.  

 

Превантивен контрол –  

водно-стопански обекти и обекти с опасни вещества. 

 По превантивен контрол на водностопанските обекти през 2013 г. са 

извършвани дейности в изпълнение на Заповед № Р-34 от 13.02.2013г. на министър-

председателя на Република България, свързана с готовността на собствениците и/или 

ползвателите на водностопански системи и водни обекти за защита от вредното 

въздействие на водите. Бяха предприети мерки съобразени с дейностите, сведени за 

изпълнение до областните управители, във връзка със задълженията им по чл. 138а, ал. 

3 от Закона за водите, за ежегодно обследване на техническото и експлоатационно 

състояние на потенциално опасните водни обекти. 

 През месеците ноември и декември 2013 г. на територията на област Бургас от 

междуведомствена комисия бяха извършени 20 котролни проверки , като целта е да се 

установят всички складови бази на територията на страната, в които се складират, 

съхраняват и продават продукти за растителна защита /ПРЗ/ и токсични химични 

вещества /ТХВ/ включително и такива с изтекъл срок на годност . Извършени са и 

седем котролни проверки на обекти съхраняващи и използващи източници на 

йонизиращи лъчения. 

 

Доброволни формирования. 
 В област Бургас са регистрирани доброволни формирования в четири общини с 

личен състав, както следва: община Бургас – 119 души, с пореден номер в регистъра - 

А - 16 - 01, община Средец – 14  души, с пореден номер в регистъра - А - 25 - 01, 

община Царево -8 души, с пореден номер в регистъра - А - 27 - 01 и община Камено– 

10 души, с пореден номер в регистъра - А - 17 - 01.   

 Предстои създаването на ДФ и в общините Несебър и Созопол.  

 Съгласно ПО-5877/14.08.2013г. –План за изпълнение на стратегията за 

развитието на ДФ през 2013-2020 г., ОУПБЗН – Бургас е постигнало 39% осигуреност, 

съгласно новите стандарти за издръжка и численост на ДФ, приети с Решение №249.  

 

Отбранително - мобилизационна подготовка и управление 

при извънредни ситуации. 

През изминалата 2013 г. по ОМП бяха проведени лекции в рамките на 

ежемесечното обучение по месторабота на служителите от ръководния състав на 

ОУПБЗН-Бургас, като бяха разгледани новите подзаконови нормативни актове 

свързани с новата директива по тематиката.  

Беше изготвен и утвърден план за дейността на ОУПБЗН за работа във военно 



време, както и личен план на началника на ОУПБЗН-Бургас. Изготвен бе и План за 

привеждане на оперативните дежурни в ОУПБЗН – Бургас в по-високи състояние и 

степени на готовност.  

 Успоредно с това беше създадена организация за изготвяне на лични планове на 

началниците на структурните звена към ОУПБЗН-Бургас.  
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СПРАВКА ЗА ПРОИЗШЕСТВИЯТА ОТ 01.01.2013 - 31.12.2013 г. 

ПО РАЙОННИ СЛУЖБИ 
 

 

 

    

    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 

Р С П Б З Н Пожари 
Пожари 
без загуби 

Общо 
пожари АСД 

Техн. 
помощ 

Всичко  
произш. Дежурства 

Помощ 

др. 
РСПБЗН Лъжл. 

Всичко 
излизания Интензив. 

 

Загинали 

 

Пострадали 

  1 2 

 

3 

 

4 5 /3+4+5/ 6 7 8 9 10 11 

 

12 

РСПБЗН БУРГАС 198 749 947 
 

35 118 1100 19 28 82 1229 3,37 
 

2 
 

12 

РСПБЗН АЙТОС   52 196 248 
6 

13 267 4 

 
4 275 0,75 

 5 

РСПБЗН КАРНОБАТ  52 221 273 
20 

10 303 2 2 11 318 0,87 
  

РСПБЗН ПОМОРИЕ 46 118 164 
6 

14 184 1 1 6 192 0,53 
  

РСПБЗН СРЕДЕЦ 20 137 157 
7 

8 172 4 1 4 181 0,50 
  

РСПБЗН ЦАРЕВО 21 3 84 
9 

23 116 4 3 3 126 0,35 
 1 

РСПБЗН М.ТЪРНОВО 3 19 22 
 

 
22 1 

 
2 25 0,07 

  

РСПБЗН НЕСЕБЪР 68 99 167 
2 

40 209 6 4 14 233 0,64 
  

ОПБЗН Лукойл 

 
4 4 

 

 
4 52 

  
56 0,15 

  

СПАБ ЛЕТИЩЕ Б-С 2 1 3 
1 

126 130 172 4 1 307 0,84 
  

ОСПБЗН РОСЕНЕЦ 

   

 

  
11 

  
11 0,03 

  

УСПБЗН СОЗОПОЛ 11 48 59 
8 

12 79 1 

 
9 89 0,24 

 2 

УСПБЗН КАМЕНО  22 123 145 
2 

10 157 

  
5 162 0,44 

1  

РСПБЗН 

ПРИМОРСКО 14 42 56 

3 

14 73 

 
2 2 77 0,21 

  

ГР. СД - БУРГАС 1 8 9 
60 

228 297 

 
13 

 
310 0,85 

  

ГР. СД - АЙТОС 

 
4 4 

12 
34 50 

 
9 

 
59 0,16 

  

ОБЩО : 510 1832 2342 
171 

650 3163 277 67 143 3650 10,00 
3 20 
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Наименование на администрацията: Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас 

 

 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2013 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 2013 г./ 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

/ отчетен в края на 

2013 г. / 

1. Организиране 

дейността на 

ОУПБЗН - Бургас 

за изпълнение на 

приоритетите за 

2013 г. на 

ГДПБЗН в 

областта на 

защита на 

населението. 

Повишаване на 

готовността и 

усъвършенства

не 

организацията 

в ОУПБЗН за 

защита живота, 

здравето и  

имуществото 

на населението 

и опазване на 

околната среда 

при пожари, 

аварии, 

катастрофи и 

бедствия. 

    

2. Защита на 

населението и 

обектите от 

критичната 

инфраструктура 

Повишаване на 

културата и 

изграждане на 

активна 

гражданска 

Организирана и 

оказана на 

експертна 

помощ при 

обучението на 
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при възникване 

на бедствия, 

пожари и други 

извънредни 

ситуации. 

позиция в 

подрастващите 

и населението 

за действие при 

пожари, 

бедствия и 

аварийни 

ситуации и за 

прилагане на 

необходимите 

защитни мерки 

населението за 

начините на 

поведение и 

действие при 

пожари и 

бедствия, и 

формирането на 

противопожарна 

култура за 

прилагане на 

необходимите 

превантивни и 

защитни мерки. 

3. Повишаване на 

ефективността на 

превантивната 

дейност по 

отношение 

устойчивостта на 

обектите и 

системите при 

възникване на 

пожари, бедствия 

и други 

извънредни 

ситуации. 

Повишаване 

качеството на 

ДПК при 

проектирането, 

строителството 

и 

експлоатацията 

на обектите, 

както и 

подобряване на 

ръководно - 

методическата 

и контролна 

дейност на 

РСПБЗН. 

1. Проверки на 

активизирани 

свлачища, 

ерозирани речни 

брегове, обекти 

от критичната 

инфраструктура 

и сгради и 

съоръжения с 

масово 

пребиваване на 

хора. 

2.Превантивен 

контрол на 

обектите, работещи 

или съхраняващи 

ОХВ, ИЙЛ и 

препарати за 

растителна защита с 

изтекъл срок на 

годност. 
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3. Поддръжка, 

обслужване и 

контрол по 

състоянието на 

колективните 

средства за 

защита (КСЗ) и 

готовността им 

за използване по 

предназначение 
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ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – БУРГАС ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 ДО 31.12.2013 г., 

 
 

І. РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

 

1. Площ на земеделските земи, в т.ч. обработваеми /по данни от оперативната информация /. 

 

Култура 
Заети  площи 

2011г. 

Заети  площи 

2012г. 

Заети  площи 

2013г. 

Изменение в % 

спрямо 2012г. 

Есенници 992 345 1 030 788 1 104 054 7.11 

пшеница 601 061 603 360 679 138   

ечемик 240 331 265 396 282 266   

ръж 4 080 1 860 4 750   

тритикале 2 410 4 975 4 590   

Маслодайна рапица 144 463 155 197 133 310   

Пролетници 343 028 480 509  456 539 5.3 

Пролетен ечемик 400 2 945 6 050    

Маслодаен слънчоглед 305 892 422 425 410 443    

Шарен слънчоглед 5 400 3 400 500    

Царевица зърно 13 558 31 926 23 316    

Царевица за силаж 4 425 4 120  1 755   

овес 1 450 6 170  6 890   

сорго 9180 6 565 4 710    

Фуражен грах 1700 1 800 1 600    



 16 

фасул 858 958 805    

леща 165 200 470    

Тютюн 2 770 3 252 2 871    

Лозя 101 692,1 102 792,2  93 076,51 10.42 

лозя винени 97 022,6 97 192,9  87 946,71    

лозя десертни 4 669,5 5 599,3  5 129,8   

Овощни видове 27 317,2 29 380,9 26 157  12.33 

ябълки 3 467 3 949 3 055    

праскови 3 941,2 4 169,2 3 973    

сливи 2 098,7 2 204,7 2 504    

череши 13 930,7 15 191,7 15 559    

вишни 114 114 239.6    

круши 169 173 196.6    

кайсии 342,9 351,9 460.2    

ягоди 106 106 123    

малини 83 83 47    

лавандула 3 064,7 3 038,4 3 167,9    

Зеленчуци 4  391 5 339,8  4700,5 13,61 

Пипер 662 747 745    

домати 881,5 1 033,3 948,9    

картофи 1 417 1 693,5 1412    

градински грах 0 0  0   

дини 794 931 824,4    

пъпеши 636,5 935 770,2    

 

 

 

 

 

 

. Баланс на земеделските земи  
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Община

Обща Имоти Средна Обща Имоти Средна Обща Имоти Средна Обща Имоти Средна Обща Имоти Средна Обща Имоти Средна

площ площ площ площ площ площ площ площ площ площ площ площ

дка бр. дка дка бр. дка дка бр. дка дка бр. дка дка бр. дка дка бр. дка

Айтос 188224 21558 8.7 33656 5685 5.9 12403 3068 4 43503 2381 18.3 221880 27243 8.1 265383 29624 9

Бургас 235392 25004 9.4 30688 6163 5 18063 4345 4.2 54893 2700 20.3 266080 31167 8.5 320973 33867 9.5

Камено 244152 23094 10.6 11303 4426 2.6 7439 3051 2.4 20568 1572 13.1 255455 27520 9.3 276023 29092 9.5

Карнобат 508079 54064 9.4 31628 6469 4.9 20338 5481 3.7 106101 4124 25.7 539707 60533 8.9 645808 64657 10

М Търново 109580.2 15895 6.9 1423.832 364 3.9 317.179 226 1.4 48859.43 4070 12 111004.1 16259 6.8 159864 20329 7.9

Несебър 96004 11842 8.1 17373 4528 3.8 9597 3025 3.2 36431 4024 9.1 113377 16370 6.9 149808 20394 7.3

Поморие 156932 18874 8.3 44508 9209 4.8 31050 7276 4.3 46827 2568 18.2 201440 28083 7.2 248267 30651 8.1

Приморско 50454.67 6028 8.37 11428 952 12 559.6 313 1.79 14408 991 14.54 61882.42 6980 8.86 76291 7971 9.57

Руен 214953 48004 4.5 14696 3516 4.2 7878 2043 3.9 40535 4530 9 221770 49477 4.5 283132 57464 4.9

Созопол 160313 22085 7.3 13602 3722 3.7 10267 2974 3.5 32550 2663 12.2 173915 25807 6.7 206465 28470 7.3

Средец 483432 51314 9.4 24697 6028 4.1 12095 4599 2.6 118713 6965 17 508129 57342 8.9 626842 64307 9.7

Сунгурларе 217618 35758 6.1 39033 14632 2.7 28492 11429 2.5 73024 4912 14.9 256651 50390 5.1 329675 55302 6

Царево 55975 8352 6.7 6348 692 9.2 2708 231 11.7 17104 1793 9.5 62323 9044 6.9 79427 10837 7.3

обл.Бургас 2721109 341872 103.77 280383.8 66386 66.8 161206.8 48061 49.19 653516.4 43293 193.84 2993614 406215 96.66 3667958 452965 106.077

НИВИ и ТРАЙНИ НАСАЖД . ВСИЧКИ ИМОТИ ЗЕМ.ЗЕМИНИВИ ТРАЙНИ НАС. вкл. ЛОЗЯ ЛОЗЯ ЛИВАДИ и ПАСИЩА
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Баланс на ползването 
 

  
3. Основни видове отглеждани култури – площи, %-но съотношение, средни 

добиви в т.ч. сравнителни данни спрямо 2011г. и 2012г. 

 

По данните за отглежданите видове култури, събирани и подавани чрез оперативна 

информация за сравнявания тригодишен период 2011-2012-2013 година, общата сума на 

обработваемата площ : 

за 2011 г. възлиза на 1 468 774 дка, 

за 2012 г. възлиза на 1 652 062 дка. 

за 2013 г. възлиза на 1 690 566 дка. 

 

 

 

 
 

ЗЪРНЕНО - ЖИТНИ КУЛТУРИ 

 

                

БАЛАНС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

65%
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 Динамиката на площите заети с пшеница като основна зърнено-житна култура за 

региона за периода 2011-2012-2013 година може да се проследи от следната таблица : 

 

ПШЕНИЦА 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 601 061 600 621,1 381 228 847 

2012 603 360     600 021,0 382 228 975 

2013 679 138 678 960 374 253 656 

 

 За Бургаска област от засятите за стопанската година 2012/2013 – 679 138 дка с 

пшеница са реколтирани 678 696 дка. Пропаднали площи са 178 дка. Производството 

възлиза на   253 656 тона, при отчетен среден добив  374 кг/дка.   

 

 
 

 На територията на областта за стопанската 2012/2013 година бяха засяти 282 266 

дка с ечемик. Производството на зърно от ечемик възлиза на  96 009 тона, при среден 

добив 340  кг/дка. Пропаднали площи -  269 дка. 

 

ЕЧЕМИК 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 240 331 240 316 363 87 337 

2012 265 396 260 986 320 83 566 

2013 282 266 281 997 340 96 009 

 

ПШЕНИЦА
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При ръжта за стопанската година 2012/2013 бяха засяти 4 750 дка и са  

реколтирани  на 100%. Производството е  809,9 тона, при среден добив  171 кг/дка.  

 

РЪЖ 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 4 080 4 080 225 919,6 

2012 1 860 1 860 198 368 

2013 4 750 4 750 171 809,9 

 

Най-голяма площ от тази зърнена култура за тригодишният период е засята през 

2013г. – 4750 дка , а най-висок среден добив е отчетен  през 2011г. – 225 кг/дка. 

Съотношението на засятите и реколтирани площи с ръж за последните три години 

е отразено на графиката : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИТИКАЛЕ 
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 От засятите 4 590 дка с тритикале  са реколтирани всичките на 100%. 

Производството възлиза на 1 461,5  тона, при среден добив от декар 318 кг. С тази 

култура се заемат сравнително малки площи, като изборът за отглеждането и основно 

зависи от търсенето и цената на зърното на пазара.  

 

 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 2 410 2 410 297 715,8 

2012 4 975 4 975 294 1 462,9 

2013 4 590 4 590 318 1 461,5 

 

 

      
       

Маслодайната рапица за стопанската 2012/2013 година е с площ от 133 310 дка. 

Реколтирани са само 102 692 дка, а 30 618 дка. са пропадналите площи. Производството 

възлиза на  16 911,7 тона, при отчетен среден добив  165 кг/дка. 

  

 

 

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 144 463 144 463 194 27 994 

2012 155 197 54 984 186 10 202,5 

2013 133 310 102 692 165 16 911,7 

    

ТРИТИКАЛЕ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3

2011                    2012                 2013

д
е
к
а
р

и

засети площи

реколтирани площи



 22 

  
 

От графичното изображение се вижда динамиката на площите заети с тази 

маслодайна култура. От 144 463 дка засяти  за 2011 година, площите достигат нивото от 

155 197 дка за 2012 година, а  за 2013 година – 133 310 дка. Културата е перспективна 

поради търсенето на пазара. Основен проблем за района е успешното презимуване на 

културата, както и опазването и от болести и неприятели.  

    

ПРОЛЕТНИ   КУЛТУРИ    

 

Пролетен ечемик за стопанската година беше засят върху 6 050 дка. 

Произведеното зърно от пролетен ечемик възлиза на 1773,8 тона, като средният добив е 

293  кг/дка.  
 

ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК 

 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 400 400 350 140 

2012 2 945 2 945 273 805 

2013 6 050 6 050 293 1773,8 

 

 

 
 

 Пожънати са  6 890 дка овес и полученото производство е 1491,10 тона, при 

отчетен среден добив  216  кг/дка.  

С фуражен грах са засяти 1 600 дка, получено е производство от 792 тона, при 

среден добив  495 кг/дка. 
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Сорго се отглежда върху 4 710 дка, производството е 459,8 тона, при отчетен 

среден добив  98 кг/дка. 
 

 
 

МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 305 892 305 892 123 37 595,8 

2012 422 425 422 425 150 63 399,8 

2013 410 443 410 058 170 69 862,1 

 

Съотношение на засятите и реколтирани площи при маслодаен слънчоглед за 

периода  2011 – 2012 - 2013 година: 

 

    
 

Маслодаен слънчоглед за областта за реколта 2013 г. беше засят върху  410 443 

дка. До края на отчетният период са реколтирани 410 058 дка, пропадналите площи са 

385 дка . Получената продукция възлиза на 69 862,1 тона, при среден добив 170  кг/дка.  

За сравняваният тригодишен период площите с маслодаен слънчоглед бележат 

растеж. Особено голям е растежа през 2012 година. С най - висок отчетен добив е реколта 

2013 година – 170 кг/дка. 

 

Шарен слънчоглед се отглежда върху малки площи. За стопанската 2012/2013 

година площта му е  500 дка, реколтиран на 100% , получена е продукция  80 тона, при 

среден добив –   160 кг/дка. 
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Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 13 558 13 558 441 5 978,2 

2012 31 926 31 305,9 264 8 265,1 

2013 23 316 23 316 455 10 606,16 

 

 За 2013 г. са засяти 23 316 дка с царевица за зърно. Произведеното количество 

зърно възлиза на 10 606,16 тона, при среден добив 455 кг/дка. Отчетените средни добиви 

за последните три години: за 2013 г. от 455 кг/дка са най-високи, поради наличието на 

достатъчно влага през време на вегетацията на културата.  

 

 
 

 

ЦАРЕВИЦА СИЛАЖНА 

 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 4 425 4 425 1 468 6 498 

2012 4 120 4 120 970 3 995 

2013 1 755 1 755 2 041 3 582,13 
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Площта на културата за последната година рязко намалява. Получените средни 

добиви през сравняваният период са резултат от климатичните фактори през време на 

вегетацията на културата /основно количеството на падналите валежи/. Продължителната 

суша през 2013 година оказва влияние и върху добива, който е значително по-нисък в 

сравнение с предходните две години.  

 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

    
ЧЕРЕШИ 

 

 

Година 

 

Площи 

дка 

 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 13 930,7 13 930,7 410 5 709,35 

2012 15 191,7 14 957,8 351 5 250,67 

2013 15 559 15 559 678 10 544.2 

 

От таблицата се вижда, че площта на плододаващите черешови насаждения на 

територията на областта бележи трайна тенденция към увеличение, за сравняваният 

период. Тази тенденция се наблюдава още от 2003 година, когато плододаващите площи 

са били 4 730,8 дка., за да достигнат 15 559 дка., през 2013 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 2012 г. – 351 кг/дка. Високият  добив, през текущата година се 

дължи на благоприятните климатични условия по време на вегетацията на овощните 

насаждения. 

 

 

 
 

ПРАСКОВИ 

 

 

 

Година 

 

Площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст

во 

тона 

2011 3  941,2 3 941,2 566 2 232,45 

2012 4 169,2 4 163.2 671 2 791,6 

2013 3 973 3 973 685 2 723.01 
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Данните от таблицата показват, че площите на плододаващите насаждения от 

праскови се увеличават през последните години, Новосъздадените насаждения в областта 

поетапно влизат в плододаване, което показва и ръст на получената продукция. Младите 

овощни насаждения се създават от перспективни родовити сортове и за тях се полагат 

всички необходими грижи, което се отразява и на получените добиви. Произведената 

продукция възлиза на 2 723,01 тона.  

Най-висок среден добив е отчетен, през 2013 г. – 685 кг/дка., а най-нисък през 2011 г. – 

566 кг/дка.  
 
 

 
 

СЛИВИ 

 

 

Година 

 

Площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 2 098,7 2 098,7 327 685,46 

2012 2 204,7 2 204,7 579 1 275,8 

2013 2 504 2 504 519 1 300.56 

 

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 стопанската 2012-2013 година, общото 

количество продукция е най-високо 1 300,56 тона, а средният добив е 519 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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Година 

 

Площи 

дка 

Реколтирани 

площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 3 467 3 467 1 091 3 781,30 

2012 3 949 3 935 851 3 349,68 

2013 3 055 3 055 1 307 3 991,76 

 

 

Площта на плододаващите ябълкови насаждения в областта бележи ръст за 

последнате години. Новосъздадените насаждения поетапно влизат в плододаване, което 

показва и ръст на получената продукция. 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. 

 

 

 
 

 

На територията на областта има създадени  239,6 дка с вишни, произведената 

продукция от тях възлиза на  94 тона, при среден добив –  392 кг/дка. 

През 2013 г. се извърши реколтирането на плододаващите кайсии – 460,2 дка, 

като получената продукция възлиза на 295,95 тона, а средният добив е  643 кг/дка.  

Плододаващите круши са 196,6 дка. Реколтирана е цялата площ. Производството 

възлиза на 88,732 тона, а средният добив 451 кг/дка, като това са новосъздадени  

насаждения от перспективни родовити сортове.  

Ягоди се отглеждат върху 123 дка. За 2013 г. получената продукция е 20,28 тона, а 

средният добив е  165 кг/дка.  

Малини се отглеждат, върху 47 дка, получена е продукция от 19,85 тона, при 

среден добив –  422 кг/дка.   
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ЛАВАНДУЛА 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 3 064,7 3 064,7 197 603 

2012 3 038.4 3 038.4 296 899.75 

2013 3 167,9 3 167,9 368 1 164,5 

 

На територията на областта се отглежда лавандула върху 3 167,9 дка, 

реколтирани са всички площи. Производството възлиза на 1 164,5 тона, средният добив за 

2013 г. е 368 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. 

 

 
 

 

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: 
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1. Микрорайона на Южното Черноморие - включва  землищата  на общините 

Несебър, Поморие и Бургас. 

2. Просенишка долина- обхваща землищата на общините Руен и Айтос. 

3. Сунгурларска долина – включва землищата на Сунгурларе и  Славянци. 

4. Странджа- обхваща землищата на общините Созопол, Царево и Средец.  

 

 

ЛОЗЯ ВИНЕНИ 

 

 

 

Година 

 

Плододава 

щи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 97 022,6 97 022,6 583 56 536,7 

2012 97 192,86 96 651,11 535 51 739,98 

2013 87 946,71 85 956,71 629 54 076,2 

 

 

         
 

 

Намалението в площите на винените лозя за сравняваният период се дължи на 

отпадането на старите и непродуктивни насаждения с изтекла амортизация, както и отказ 

от отглеждането на лозя от гроздопроизводителите. Въпреки това делът на площите заети 

с лозя е голям и секторът търпи развитие. В областта встъпват в плододаване и нови 

масиви от перспективни високодобивни сортове, като се използват благоприятните 

почвено-климатични условия в района и възможностите за подпомагане в лозарският 

сектор чрез конверсия и преструктуриране. Мерките по националната програма за 

подпомагане са три: преструктуриране и конверсия на винени лозя, застраховане на 

реколта и промоция в трети страни.  

По оперативни данни за последната година са реколтирани  85 956,71 дка. винени 

лозя. Общата продукция от винени сортове е 54 076 тона. Отчетеният среден добив е 629 

кг/дка. През 2012 г. кампанията е приключила края на м. октомври, като отчетеният 

среден добив е 535 кг/дка. при винените сортове лозя. Общото количество продукция за 

2012 г. е 51 740 тона.       
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ЛОЗЯ  ДЕСЕРТНИ 

 

 

Година 

 

Плододава 

щи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

 

Среден 

добив 

кг /дка 

 

Производст 

во 

тона 

2011 4 669,5 4 669,5 514 2 402,25 

2012 5 599,3 5 599,3 411 2 301,12 

2013 5 129,8 5 129,8 567 2 908,30 

 

    
 

За сравняваният период се отчита намаление на площите през 2011 г. заети с 

плододаващи десертни лозя поради напредналата възрастова структура на насажденията. 

Всички площи се стопанисват и реколтират ежегодно. Благоприятните климатични 

условия в региона и системно полаганите грижи за лозята за десертно грозде от 

земеделските стопани се отразяват на получените средните добиви, които достигнаха  567 

кг/дка за 2013 г. и това е най-високият добив за сравняваният период.  

Гроздоберната кампания приключи успешно и продукцията беше прибрана, 

произведеното количество десертно грозде е 2 908,30 тона. Реколта 2013 се отличава с 

много добро качество по отношение на здравина на гроздето и захарно съдържание. 

Отчетеният среден добив е 567 кг/дка., за десертните лозя.  

 

 

 

ТЮТЮН  ОРИЕНТАЛСКИ 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 2 770 2 770 152 421,17 

2012 3 252 3 252 72 233.03 

2013 2 871 2 871 171 492,175 
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Площите с ориенталски тютюн за областта възлизат на 2 871 дка. Прибраната 

продукция възлиза на 492,175  тона, средният добив за 2013 г. е 171 кг/дка. По 

отношение на добивите най-висок добив е отчетен за реколта  2013 г. – 171 кг/дка. 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

  

При основните зеленчукови култури се отчита растеж в дела на обработваемата 

площ за сравняваният три годишен период  2011-2012-2013. Тенденцията към 

увеличаване на площите с отглеждани зеленчуци в областта важи за почти всички видове 

култури от групата. 

 

 

ДОМАТИ 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 881,5 881,5 1 031 909,2 

2012 1 033,3 1 033,3 1 437 1 485,27 

2013 948,9 948,9 1 786 1 694,38 

 

Домати – от засятите 948,9 дка са реколтирани на 100%, получената продукция 

възлиза на 1 694,38 тона, при отчетен среден добив –  1 786 кг/дка. 
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ПИПЕР 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 662 662 400 264,74 

2012 747 747 481 359,63 

2013 745 745 508 378,12 

 

Пипер – реколтирани са всички 745 дка, получената продукция е 378 тона, при 

отчетен среден добив –   508 кг/дка. 

 

      
 

КАРТОФИ 

 

 

Година 

 

Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

Площи 

дка 

Среден 

добив 

кг /дка 

Производст 

во 

тона 

2011 1 417 1 417 879 1 245,6 

2012 1 693,5 1 693,5 1 106 1 873,6 

2013 1 412 1 412 856 1 209.2 

 

Картофи за реколта 2013 - засятите 1 412 дка са реколтирани напълно, получената 

продукция възлиза на 1 209,2 тона, при отчетен среден добив –  856  кг/дка.  

 

  
 

Дини- от засятите 824,4 дка е получената продукция 1 494  тона, среден добив –    

1 812 кг/дка.   
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Пъпеши- от засятите 770,2 дка са реколтирани всички, получената продукция е  

814,55 тона, при отчетен среден добив – 1 058  кг/дка. 

Площите заети с фасул са 805 дка, полученото производство е  59,725 тона, при  

отчетен среден добив  от 74  кг/дка.  

Засятата леща е 470 дка, произведената продукция е 49,5 тона, среден добив  105 

кг/дка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

КУЛТУРИ 

 

4.1 . БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯ  ЗА 2013 ГОДИНА 

Постъпили искания за бракуване в ОД ”Земеделие” гр. Бургас –  8 броя 

Издадени заповеди и извършени комисии  -  5 броя 

Издадени протоколи от комисиите –  8 броя 

Всичко декари бракувани трайни насаждения –  217, 544 дка 

 

заповед дата 

имот 

№ дка вид населено община комисия брой брак 

№ заповед     тн място   дата протоколи   

РД 11-

24 03.04.2013 019011 28,999 сливи Средец 

Средец 

09.04.2013 1 да 

РД 11-

34 25.04.2013 

012001 

013001 130,775 

череши 

Бургас 

Бургас 

30.04.2013 1 да 
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РД 11-

34 25.04.2013 6.1240 2,695 

череши 

Бургас Бургас 30.04.2013 1 да 

РД 11-

44 10.06.2013 025176 13,601 

череши 

Просеник Руен 12.06.2013  1  да 

РД 11-

074 12.08.2013 

5.1065 

5.1629 28,203 

сливи, 

череши Бургас Бургас 13.08.2013 1 да 

РД 11-

087 13.09.2013 150005 4,1 

череши 

Лозица 

Сунгурларе 

16.09.2013 1 да 

РД 11-

087 13.09.2013 150011 3,209 

череши 

Лозица 

Сунгурларе 

16.09.2013 1 да 

РД 11-

087 13.09.2013 110031 5,962 

ябълки 

Лозица 

Сунгурларе 

16.09.2013 1 да 
 

 

 

Сравнение по 

години 

Брой  

комисии 

Брой издадени 

протоколи 

Декари 

бракувани ТН 

2011 4 4 61,66 

2012 3 7 43,5 

2013 5 8 217.544 
 

 
 

 
 

4.2. ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО 

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-136/22.02.2013г. 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 – Бургас с № РД 11-17/06.03.2013г., като резултатите се докладваха в края на 
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периода. След обсъждане на данните и анализ на работни съвещания на ОЕКЗ 

резултатите бяха своевременно докладвани в МЗХ.  

І етап – 10 % обследване в периода 18 до 22 март доклад до МЗХ с Изх. № 

474/22.03.2013 г. 

ІІ етап – 10 % обследване в периода 15 до 19 април доклад до МЗХ с Изх. № 

474/19.04.2013 г. 

ІІІ етап- 100 % обследване в периода 13 до 17 май доклад до МЗХ с Изх. № 

856/17.05.2013 г. 

ІV етап – 10 % обследване , 7-10 дни преди жътва до 21 юни 2013г. доклад до МЗХ 

с Изх. №.474/21.06.2013 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-

17/06.03.2013 г., на Директора на ОДЗ - Бургас. За територията на областта има издадени 

24 констативни протокола за пропаднали на 100% площи в резултат на неблагоприятни 

климатични събития. По-голяма част от издадените констативни протоколи са за щети 

нанесени от измръзване – 20 бр. От измръзване са засегнати основно насажденията от 

рапица (20 бр. конст. протоколи). За отчетният период има издадени 2 бр. констативни 

протоколи за 100% пропаднали площи от наводнения при пшеница и етерично-мослени 

култури. Издадени са също 2 бр. констативни протоколи за щети нанесени от суша, както 

и 1 бр. от градушка.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА СТРУКТУРАТА, ОЧАКВАНИТЕ ДОБИВИ 

И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

 

Предсеитбена подготовка е извършена върху  1 131 308 дка, дълбока оран е 

извършена върху  418 550 дка, а предсеитбено торене е извършено върху  64 580 дка с 

фосфорни торове, върху 23 000 дка с калиеви торове и  210 160 дка с азотни торове. 

Прави добро впечатление увеличението на наторените площи преди сеитбата на 

есенниците, през последните две години, особено през 2013 г.  
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Предсеитбената подготовка в сравнение с 2012 година е с 35 902 дка повече. 

Наторени са 21 280 дка повече с фосфорни торове, 84 920 дка повече с азотни торове и 13 

900 дка по-малко с калиеви торове. Дълбоката оран е с 3 540 дка повече от предходната 

година. 

До края на отчетния период на територията на областта са засяти 694 803 дка. - 

пшеница, 290 457 дка. - ечемик, 3 945 дка. - ръж, 5 070 дка. - тритикале и 126 310 дка. 

- маслодайна рапица. Есенниците заемат най – големи площи в община Карнобат 

(пшеница – 187 100 дка., ечемик – 79 800 дка., маслодайна рапица – 38 150 дка), следват 

общините Средец, Камено и Бургас. За сравнение с хода на сеитбената кампания за 

предходната стопанска 2012/2013 са засяти: 674 138 дка – пшеница, 270 561 дка. – ечемик, 

4 750 дка – ръж, 4 190 дка. тритикале и 132 160 дка. - маслодайна рапица. Общата площ на 

всички засяти есенници през предходната кампания възлиза на 1 085 799 дка. 

В сравнение с миналата година се наблюдава увеличение на площите с пшеница с 

около 20 665 дка., с ечемик с 19 896 дка. Единствено са намалели площите с маслодайна 

рапица с около 5 850 дка.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013 

ГОДИНА : 

 

За стопанската 2012/2013 година – в периода май - септември по реда на чл.37 „в” 

от ЗСПЗЗ са сключени 6 доброволни споразумения  и 12 служебни разпределения. 

Постъпилите искания за сключването на споразумения са за общо 81  землища на 

територията на областта. Издадени бяха заповеди по чл.37в, ал.1 за състава на комисиите 

по землища за 81 броя населени места на територията на областта. Изготвен бе работен 

график, съвместно с ОСЗ и бяха  за всички 81 землища бяха проведени работни срещи по 

предварително обявен график. На тези срещи от страна на членовете на комисиите се 

положиха неимоверни усилия за разясняване на законоворегламентираната 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. Проблемът при сключване на 

доброволно споразумение се оказа невъзможността на ползвателите да достигнат до 

разпределение на масивите за ползване по начин, който е приемлив за всички. А това е 

така защото във всички землища е налице проблема „дублирани имоти” т.е. когато за 

един и същи имот са налице повече от един договор. Дори и ОСЗ да изчисти проблема 

служебно по правилата на закона, остава конфликт между ползвателите, а оттам и липсата 

на воля да се споразумеят. Друг фактор оказващ  отрицателно влияние върху процеса на 

постигане на доброволно споразумение е заплащането на т.н. ”бели петна”. Голяма част 
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от заявленията за сключване на споразумения са оттеглени в момента в който комисията 

представи на ползвателите данните за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.   

Процесът на сключване на споразумения изисква много време и наличие на 

човешки ресурси. Всички дейности се извършват ръчно, имотите се вкарват на ръка в 

предоставения софтуер, следва изчистването на дублираните имоти и определянето на 

границите на масивите за ползване. Изключително трудоемко е изготвянето на 

предварителни регистри и всички необходими бази данни за всяко землище. Въпреки 

трудностите всички необходими изходни данни са изготвени в срок и са предоставени на 

комисиите и ползвателите.  

За землища с одобрена и влязла в сила кадастрална карта при въвеждането на 

декларациите по  чл.69 и чл.70 от ППЗСПЗЗ  в програмния продукт FPZ – ферма ползване 

на ОСЗ се установи, че не е възможно да се импортират декларациите на ползвателите в 

землищата с влязла в сила кадастрална карта и не е възможно да установят и изчистят 

дублираните имоти и имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ т.н. бели петна. 

Равносметката за областта е, че от общо 258 землища са подадени заявления за 81 

бр. землища, за които на основание чл.37„в”, ал.1 от ЗСПЗЗ са издадени съответните 

административни актове за назначаване на комисии. В процеса на дейността на 

комисиите са оттеглени  заявления за 63 бр. землища, като за тях на финала са издадени 

съответните административни актове за прекратяване на процедурата. За 18 бр. землища 

на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ са издадени административни актове за 

разпределение на масивите за ползване, като от тях 1 бр. се обжалва пред 

Административен съд Бургас. Издадените 18 броя заповедите по чл.37в, ал.4 до първи 

октомври и са публикувани на интернет страницата на дирекцията в законоустановените 

срокове. 



гр. Бургас 8000, ул. "Цар Иван Шишман" № 8 
Тел: (+35956) 84 43 03, Факс: (+35956) 84 15 65 
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СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37”В”, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ 

 

Споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ 

ОСЗ 

2011 год. 2012 год. 2013год. 

входирани 

заявления(бр.) 

Сключени 

споразумения  и 

изготвени служебни 

разпределения(бр.) 

входирани 

заявления(бр.) 

Сключени 

споразумения  и 

изготвени служебни 

разпределения(бр.) 

входирани 

заявления(бр.) 

Сключени 

споразумения  и 

изготвени 

служебни 

разпределения(бр. 

Айтос 4 0 17 1 14 0 

Бургас 1 1 2 1 2 1 

Камено 1 1 52 1 0 0 

Карнобат 8 2 7 0 13 1 

М. Търново 0 0 3 3 8 8 

Несебър 0 0 2 2 4 0 

Поморие 0 0 0 0 5 1 

Приморско 0 0 0 0 0 0 

Руен 0 0 0 0 0 0 

Созопол 7 0 0 0 0 0 

Средец 14 6 11 5 20 5 

Сунгурларе 9 1 49 3 13 2 

Царево 0 0 0 0 2 0 



 - 39 - 

При съпоставяне на данните от предходната година, въпреки големият брой 

заявления / 56 бр. за 2012/13г. и  2013/14г. 81бр./ в началото на срока, положения огромен 

труд на служителите, честите напрегнати и за двете страни срещи с ползвателите, 

сключените доброволни споразумения са много малко на брой както следва: едно 

доброволно споразумения за ОСЗ Бургас, едно доброволно и едно служебно за Община 

Сунгурларе,   5 за землището на Община Средец- три доброволни и две служебни, едно 

служебно за община Поморие, осем служебни разпределения за община Малко Търново, 

едно доброволно за Община Карнобат. 

 

 

Област 

Бургас 

 

Брой землища,  за 

които 

са подадени 

заявления за 

създаване на 

масиви за ползване  

Брой землища с 

оттеглени 

заявления 

Брой землища, 

за които са 

сключени 

доброволни 

споразумения 

Брой 

землища, за 

които са 

изготвени 

служебни 

разпределени

я 

     

Община Айтос 14бр 14бр.   

Общна Бургас 2 бр. 1 бр. 1бр.  

Община 

Карнобат 13 бр. 

12бр. 1бр.  

Община Несебър 4 бр. 4 бр.   

Община 

Поморие 5 бр. 

4 бр.  1 бр. 

Община Малко 

Търново 8 бр. 

  8 бр. 

Община 

Сунгурларе 13 бр. 

11 бр. 1 бр. 1 бр. 

Община Средец 20 бр. 15бр. 3 бр. 2 бр. 

Община Царево 2 бр. 2 бр.   

Общо  81 бр.  63бр. 6 бр. 12 бр. 

 

 

 

 

 

В сравнение с плащанията от миналогодишната кампания, равносметката за 

платените суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ е следната:  

Разпределените бели петна и дължимите суми за предходната кампания за областта 

възлизат на 217 842,96 лв. за 18 022,895 дка, от тях са платени и внесени в 

извънбюджетните сметки на общините 217 842,96 лв. За кампания 2013/2014г. са 

разпределени 16 500,69 дка на стойност  140 794,73 лв., като същата сума е внесена в 

извънбюджетните сметки на общините в определения от закона срок. 

 

 

 

 

 

 

  ЗА СТОПАНСКА 2012/2013г.  ЗА СТОПАНСКА 2013/2014г.  
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Инициирането на процедурата по сключването на споразуменията на настоящия 

етап се осъществява с добрата воля на собствениците и ползвателите и е с пожелателен 

характер. Сключването на доброволните споразумения според нас трябва да има 

задължителен характер. В този смисъл на собствениците и ползвателите ще им се даде 

възможност реално да заявяват за подпомагане площите във комасирания  вид, в който ги 

стопанисват. Липсата на нормативно уреждане на този проблем доведе до отказ за 

сключване на споразумения от по-голямата част от ползвателите и обработване на 

комасирани масиви на доброволни начала без заплащане на „бели петна”. 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ЖИВОТНОВЪДСТВО 
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1. СЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В  ОБЛАСТ БУРГАС 2013г. 
 

Към месец ноември 2013 г. в Бургаска област се отглеждат следните видове 

селскостопански животни: 

Говеда  –    28 714 крави  –    16 731   

Биволи  –         590 биволици –         472   

Овце   –  158 112 овце майки –  120 141  

Кози   –    26 303 кози майки –    16 205  

Свине   –    33 788 свине майки –      2 693  

птици общо  –  214 506  

пчелни семейства –    51 602 пчелини –      1 243  
 
 

 
 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1- БРОЙ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ПО ОБЩИНИ 
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Община 

Животни по видове /брой/ към ноември 2013г. 

Говеда 
В т.ч. 
крави Биволи 

В 
т.ч.биволиц
и Овце 

В т.ч.овце 
майки Кози 

В т.ч.кози 
майки Свине 

В т.ч.свине 
майки 

Птици  
общо 

Пчелни  
семейства 

Айтос 2300 1 257 14 10 11 837 11 244 1 916 1 664 200 42 33 200 2 601 

Бургас 1655 842 29 26 10 110 5 879 821 459 16 4 8 780 3 363 

Камено 957 635 184 165 3 132 2 783 242 231 187 64 11 334 4 215 

Карнобат 3639 2 552 18 14 21 846 20 016 1 126 765 26 457 1 840 20 007 13 190 

Малко 
Търново 

789 404 115 75 2 635 1 568 1 650 1 143 124 25 2 867 2 528 

Несебър 804 371 0 0 4 459 4 307 533 533 668 106 9 319 1 749 

Поморие 989 656 5 4 13 053 13 080 1 440 1 402 2 302 379 12 870 2 104 

Приморско 498 288 130 110 8 760 8 005 765 432 214 6 680 942 

Руен 6990 3 990 50 35 33 626 21 751 2 271 1 272  0 19 250 4 420 

Созопол 1100 636 20 20 21 730 9 320 9 046 3 826 3 065 139 13 030 4 000 

Средец 5257 3014 0 0 14 121 12 689 3 479 2 479 227 75 59 167 5 518 

Сунгурларе 3009 1 711 25 13 8 908 7 208 1 703 1 478  0 21 730 3 722 

Царево 726 375 0 0 3 892 2 299 1 258 521 328 13 2 272 3 250 

Общо: 28 714 16 731 590 472 158 112 120 149 26 303 16 205 33 788 2 693 214  506 51 602 
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2. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ГОВЕДОВЪДСТВОТО 

 

През периода 2003 - 2013 г. в Бургаска област броят на говедата постепенно намалява 

до 2008г. като има периоди на стабилизация (2009, 2010, 2011 г.), и през 2013г. достига 28 

714 броя. Очевидно е налице значителен потенциал за развитие на говедовъдството, 

подплатен и с хилядолетни традиции в отглеждането на говеда. 

 За периода 2003-2012 г. броят на биволите и биволиците в региона нараства. Най-

много биволи са отглеждани през 2010 г. - почти 823 броя. През 2013 г. броят им е 590 бр. т.е 

на ниво 2007г., 2008г. и 2010 г. Броят на биволиците е почти постоянен, като през 2013 г. е 

472 бр.  

От 2007г. България е пълноправен член на Европейския съюз. След присъединяването 

българското земеделие и в частност млечният сектор бяха поставени при нови условия и 

пред перспективата за интеграция към огромните европейски пазари. Възможността за това 

беше съпроводена с редица изисквания, които България прие и е длъжна да спази в 

договорените срокове. Съгласно Регламент 853/2004 на Европейския парламент и на съвета 

от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от 

животински произход и Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания 

при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. млекодобивните 

стопанства (ферми) за производство съхранение на сурово краве мляко е необходимо да се 

приведат в синхрон с изискванията на горепосочените нормативни документи.  

На 31.12.2011г. изтече удължения с Решение на Комисията 2009/861/EO от 

30.11.2009г. преходен период за привеждане на фермите за производство на сурово краве 

мляко в Р. България в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004. През 

месец ноември 2011 г. на заседание на постоянния комитет на хранителната верига и 

здравеопазване на животните с пълно мнозинство държавите членки на ЕС приеха 

удължаването с още 2 години на срока за преструктуриране на млечните ферми в България и 

в Румъния. Така до края на 2013 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. Към 

момента има положително становище на заседание на Постоянния комитет на хранителната 

верига и здравеопазването на животните. което се проведе на 16.10.2013г. за удължаване на 

преходния период с още две години за фермите за производство на сурово краве мляко да 

отговорят на изискванията на Регламент 853/2004 до края на 2015г. 

Породната структура в Бургаска областта (83% черношарена и 17% кафява порода) е 

нецелесъобразна и не отговаря на съвременното развитие. Нарушена е вътрепородната 

структура и при двете породи. По-голямата част от животните (77%) се заплождат с 

нерегламентирани бици, които не отговарят на селекционните критерии. Генетичното 

разнообразие е под критичния минимум. През 2013 г. се  контролират  само 2 127  крави, от 

които 82% ЧШГ. 2% КГ и 16% БСГ. Тенденцията в говедовъдството е към запазване на 

обхвата на селекционен контрол. 

По регистъра на фермите за производство на краве мляко на МЗХ, актуален към 

03.01.2014г., в Бургаска област са регистрирани:  

 

Ферми първа категория  –     78 бр.  –   4 492  крави;     

Ферми втора категория  –       4 бр.   –       58  крави;  

Ферми трета категория  –  1 108 бр. –   5 595  крави.  
 
 
 
 
 
 
 

 
ТАБЛИЦА: Брой категоризирани ферми за производство на сурово краве мляко и 
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отглеждани в тях животни за 2011г.. 2012 г.. 2013г. в област Бургас 
 

 Октомври 
2011г. 

Октомври 
2011г. 

Октомври 
2012г. 

Октомври 
2012г. 

03.01. 
 2014г.  

03.01. 
 2014г. 

Групи  
ферми 

Брой  
ферми 

Брой 
животни 

Брой  
ферми 

Брой  
животни 

Брой  
ферми 

Брой 
животни 

I      78   3 354     74 4 334    78 4492 

II      23      464     10    189      4     58 

III  3 743   9 820 3 197 8 499 1108  5595 

 

 
 

 
 

3. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ОВЦЕВЪДСТВОТО 

 

 Географското разположение на Бургаска област е отлична предпоставка за успешно и 

мащабно овцевъдство и козевъдство. Проучванията показват, че най-благоприятните райони 

за развитието на овцевъдството в нашата страна са районите на Средец, Карнобат и Малко 

Търново и като цяло земите на Източна Тракия.  

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.  

Най-голямо намаление в броя на овцете и овцете майки в областта е отчетено през 

2010г.(141 358 бр.овце към декември 2010г. в това число овце-майки 120 449 бр.). 

Анализирайки периода 2003 - 2011 г. след достигане на най-ниски нива в броя на овцете през 

2010 г. за първи път през 2011 г./168 615 овце с 125 035 овце майки/ е налице ръст в броя на 

овцете с 21.6% и на овцете майки със 16.9% спрямо 2010 г. За 2013г. броя на овцете и овцете 

майки се запазва почти на нивото на 2011г. 

От 2003 г. до 2013 г. броят на козите в Бургаски регион  драстично намалява - от 54 

042 бр.до 26 303, а на козите-майки, съответно от 43 863 бр. до 16 205 бр.  

Състоянието на овцевъдството и козевъдството в Бургаска област не е добро (подобно 

на това в цялата страна). Това състояние на сектора се дължи на комплекс от фактори, които 

биха могли да бъдат идентифицирани по следния начин: Сравнително ниски изкупни цени 

на овчето и козето мляко, агнешкото и ярешкото месо, както и на овчата вълна, ниска 

Брой ферми по категории
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покупателна способност на населението, невъзможност за реализация на продукцията от 

овцевъдството и козевъдството в достатъчна степен на вътрешния пазар, на адекватни цени. 

ограничени и несигурни външни пазари за износ на продукти от овцевъдството и 

козевъдството - преди всичко на живи животни или трупно месо, както и на продукти от 

овче и козе мляко. Драстично през последните години са увеличени от два до три пъти 

цените на фуражите за овце и кози, на енергоносителите, материалите. консумативите и 

услугите, което доведе до увеличаване себестойността на продукцията и намаляване на 

нейната конкурентноспособност. Настъпилата икономическа и демографска криза доведе до 

обезлюдяване на голям брой населени места, а заедно с това и до ликвидацията на голям 

брой овце и кози. В същото време застаряването на населението в селата, както и миграцията 

на населението в по-големите градове. силно намали възможностите за намиране на 

квалифицирана работна ръка за овцевъдството. Последното е свързано с голямо текучество 

на изпълнителските кадри, нежелание за професионално обучение, свързано с нисък 

образователен ценз. Сградният фонд в овцевъдството и козевъдството е твърде остарял и в 

болшинството от случаите не отговаря на съвременните зоохигиенни и ветеринарно-

медицински условия и изисквания за хуманно отношение при отглеждане на овце и кози. 

Едва през последните години в някои стопанства, със усвоени средства по ПРСР са 

построени съвременни овцевъдни и козевъдни ферми. В сектора съществува ниска степен на 

механизация и автоматизация на производствените процеси. Това е свързано с висока 

трудоемкост и непривлекателност за изпълнителските кадри. В особена степен това се 

отнася за доенето залагането на фуражите и почистването на помещенията. 

Всичко това влияе негативно и ограничаващо по отношение на възможностите за 

технологично обновление на фермите и закупуване на техника за механизация на 

производствените процеси. 

Сериозен проблем за болшинството от фермерите. занимаващи се с овцевъдство и 

козевъдство е липсата на земя. или на достатъчно земя за производство на фуражи. 

Закупуването на фуражи води до увеличаване себестойността на произведената продукция, 

което от своя страна затруднява нейната реализация. Високите цени на фуражите 

принуждават фермерите да пестят от храната на животните. водещо неминуемо до 

намаляване на тяхната продуктивност. нереализиране на техните генетични заложби, а в 

много случаи до недоимъчни заболявания.  

В полупланинските и планинските райони на страната са отдадени за ползване и 

поддържане срещу субсидиране, на големи площи с пасища, чиито бенефициенти нямат 

животни. Заплащат се значителни суми за поддържане на огромни пасищни площи в добро 

състояние, без те да се ползват от фермери, отглеждащи овце, кози или други 

селскостопански животни. Това прави наложително предприемането на законодателни 

инициативи за подобряване на пасищния фонд, както и Закон за развитие на 

полупланинските и планинските райони в страната. 

През 2013г. в Бургаска област под селекционен контрол са 21 961 овце, обслужвани от 

осем развъдни асоциации. Породният състав на контролираните животни е следния: 96.7% 

СПБМ. 1% КТП. 1% ПЧО. 0.4% ССП. 0.4% ИлФ. 0.35% ВМ и  0.15% МЧШ. Тенденцията в 

овцевъдството е към запазване обхвата на селекционен контрол. 

През 2013г. под селекционен контрол са 518 кози, обслужвани от 1 развъдна 

асоциация. Породният състав на контролираните животни включва ББМ и нейните 

кръстоски. Тенденцията в козевъдството е към нарастване броя на стадата и успоредно с това 

увеличаване обхвата на селекционен контрол. 

 

 

 

 

4. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦЕВЪДСТВОТО 
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Производството на птиче месо и яйца в национален мащаб са претърпели значителна 

промяна през последните 30 години и вероятно това ще продължи, макар и с леко намаление 

през следващите 10 до 20 години. 

В България в момента кокошките за яйца за консумация са разположени в 34 ферми 

при клетъчно отглеждане (в уширени клетки) с общ капацитет 1 800 хил. птици и 98 ферми 

при алтернативни технологии с общ капацитет 1 700 хил. птици. 

Най - големият основен производител в този отрасъл в Бургаска област -  фирма 

“АВЕС-94” АД, където се произвеждат разплодни и консумативни яйца, еднодневни пилета, 

бройлерно месо, комбинирани фуражи не успя да преустрои технологията на отглеждане на 

птиците съгласно изискванията на посочените по-горе нормативни актове. Необходими бяха 

сериозни инвестиции за преструктуиране на производството, които фирмата не можа да си 

позволи за да се приведе в синхрон с изискванията на Директива 1999/74/ЕО на Съвета за 

отглеждането на кокошки-носачки и преустанови дейност през март 2012г. 

Съгласно „Регистър на стокови кокошки носачки отглеждани в уголемени клетки” 

/актуален към 20.09.2013/ на БАБХ в област Бургас са регистирани 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. Ферми с по-малък капацитет са 

Птицеферма-с.Крумово Градище с капацитет-600 бр. кокошки носачки и фермата на Йордан 

Йорданов-Шилото с капацитет 345 броя с подово отглеждане с гнезда за снасяне. През м. 

септември започна дейност фирма "ЕТИ-81" ООД в село Малина, община Средец. 

Птицефермата е с капацитет - 39 600 броя, предназначена за кокошки за разплод - разплодни 

стада, родители /Gallus gallus- Papakovansi Gyorasszonyfa/, еднодневни пилета внос от 

Унгария. 

 

5. АНАЛИЗ И СЪСТОЯНИЕ НА ПЧЕЛАРСТВОТО 

 

Бургаска област традиционно е една от областите с най-голям брой пчелни семейства. 

През периода 2003 - 2013 г. в областта, броят на пчелните семейства постепенно се 

увеличава до 2007г., като има периоди на леко намаление през 2009г. и 2010г. и през 2012г. 

достига своя пик от 55 056 броя. Същата тенденция се наблюдава и при пчелините, които за 

2012 г са 1 273 бр. т.е. най-много през последните пет години. Това развитие на пчеларството 

в област Бургас може да се обясни с добрата информираност и ангажираност на пчеларите и 

увеличаването на  инвестициите, за да започнат да отглеждат пчели като професионалисти 

по мерките по Националната програма по пчеларство 2011-2013. Програмата за развитие на 

селските райони и възможността за ползване и разширен обхват на преференциални кредити 

с  лихвен процент от 6 % на годишна база и минимално собствено участие от минимум 25 % 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки В и D от пчеларската програма 

през последните години.  

По мярка 112  „Създаване на стопанства на млади фермери”,  за периода 2008-2013 г. 

от Бургаска област 30 пчелари за кандидатствали за разширяване на пчелините и закупуване 

на пчеларски инвентар и са усвоили 872  422 лв.  

102 пчелари са бенефициенти по Mярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства 

в процес на преструктуриране”. Средствата усвоени по мярката за региона са 345 976 лв., с 

които пчеларите са увеличили пчелните семейства в пчелините си през периода 2008-2013г. 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” е предпочетена от 8 

производители на мед. Пчеларско оборудване и инвентар/центрофуги, уреди и техники за 

разпечатване на пити, нови системи кошери/ е закупено на стойност 85 705 лв. 

По Националната програма по пчеларство 2008-2010г. са подали заявления, одобрени 

от ДФЗ и изплатени средства на 50 пчелари от региона: за подновяване на пчелните кошери, 

за покупка на препарати в борбата срещу паразитната болест по пчелите (вароатозата), 

заявления за физико-химичен анализ на пчелния мед с цел подобряване на контрола върху 

качеството. От 2010 г. субсидии за пчеларство се дават и за закупуването на пчели-майки. 
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По Националната програма за пчеларство за периода 2011–2013 г. са одобрени 

заявления и платени финансови средства  на 115 пчелари. 

 

Националната Програма по пчеларство за новият тригодишния период 2014-2016 г. 

ще функционира и през следващия финансов период. Имаме основание да смятаме, че и през 

следващата 2014 година бургаските пчелари ще запазят сериозния си интерес към 

програмата като един добър източник за финансиране на функционирането и разширяването 

на дейността на земеделските производители – пчелари. Европейската комисия одобри 

субсидии за националната пчеларска програма за тригодишния период 2014-2016 г. 

Предвидени са 6 специфични мерки за подпомагане: техническа помощ за пчелари и 

сдружения на пчелари; контрол и превенция на вароатозата по пчелите; рационализация на 

производството; проучвания и анализ на меда; научни изследвания в пчеларството; 

подновяване на пчелни кошери, като субсидията за 2014 г. е 1 134 101 лв., за 2015 г. - 1 134 

101лв., за 2016 г. е 1 132 919 лв. 

 

Биологичното пчеларство е най-динамичният сектор в пчеларството наред с младите 

фермери. През 2008 година, когато стартира Програмата за развитие на селските райони и се 

обособи мярката за агроекологични плащания в България имаше 10 - 15 биологични пчелари. 

На Световната конференция по биологично пчеларство през 2010 г. бе изтъкнато, че по 

последни данни броят на сертифицираните пчелари у нас е между 100 и 150. Според 

официални данни към момента в страната има сертифицирани около 40 000 пчелни 

семейства, което ни нарежда на трето място в ЕС (след Италия и Испания). От тях годишно 

се произвежда, преработва и реализира голямо количество пчелен мед, предназначен 

основно за износ.  

На територията на Бургаска област по Мярка 214 „Агроекологични плащания". 

биологично пчеларство, пчеларите подали заявления за подпомагане за периода 2008–2010 г. 

са  20бр., с  3 500 пчелни семейства, а за 2011-2013 г. са 26, с одобрен брой пчелни семейства 

3 506 бр. Сумите оторизирани до 2012 г. са около 103 000 лв.  

 

 Биологични пчелари на територията на Бургаски регион са 3-ма на брой. 
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6. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЖ И ЧЛ.8 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ПЧЕЛАРСТВОТО  

 

 Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на развъдните ферми и 

стопанства съгласно Закона за животновъдството. 

През 2013 г. в ОД”З” Бургас не са вписани данни за регистрация на развъдни ферми и 

стопанства в: 

Регистър по Наредба № 47/11.11.2003г.. изм. ДВ. бр. 26/07.03.2008 г. за производство и 

предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки /рояци/ и реда за 

водене на регистър.  

Регистър по Наредба № 22/14.05.2004г за производство и търговия с чистопороден и 

хибриден разплоден материал при птици.  

Регистър по Наредба № 30/09.07.2004г. за правилата за производство и търговия с 

чистопороден и хибриден разплоден материал при свине. 

 

На територията на областта има одобрени 7 бр. изкупвачи на краве мляко. През 

2013 г. на основание чл. 33 ал.1 и ал.6 от Наредба № 23 е одобрен за изкупвач на краве 

мляко ООД “Стефрай” с. Сигмен, общ. Карнобат, област Бургас.  

През 2013 г. уведомени са 294 производители на сурово краве мляко, че на 

основание чл. 11 а, ал.3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 23/13.12.2007 г. за управление на 

националната млечна квота, чл.48, ал.1 от Закона за прилагане на общите организации на 

пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, във връзка с чл.71, параграф 1 и 

чл.72, параграф 1 от Регламент (EO) № 1234 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за 

установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични 

разпоредби за някои земеделски продукти със заповед № РД09-700/08.05.2012 г. на 

министъра на земеделието и храните, са отнети индивидуалните им квоти, считано за 

квотния период 01.04.2012 - 31.03.2013 г.  

 

Редуцирани и разпределени са 37 бр.удостоверения за доставки и продажби на 

индивидуални млечни квоти. Към настоящия момент в млечния регистър за област Бургас 

има 2600 регистрирани квотоносители. 
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7. ИЗВОДИ И ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В 

БУРГАСКА ОБЛАСТ  

 

Животновъдството в Бургаска област е значително повлияно от традициите, 

природни условия и географско положение на региона. 

Бургаска област се характеризира с традиционно добре развито и сравнително 

високо продуктивно говедовъдство видно от направения по горе анализ. Географското 

разположение на Бургаска област е отлична предпоставка за успешно и мащабно 

овцевъдство и козевъдство, чиято динамика през последните години продължава да 

следва посоката на непрекъснато намаляване. Областта традиционно е с най-голям брой 

пчелни семейства. В съответствие с почвено-климатичните условия на отделните 

микрорайони, опита и традициите от миналото, икономическите интереси на 

производителите и пазара в областта, считаме , че е необходимо: 

- развие нов тип земеделие – алтернативното на досегашното производство. То 

трябва да обхване основно полупланинската и планинскта част на областта, южните 

склонове на Източна Стара планина и района на Странджа;  

- пълноценното използване на средствата за подкрепа по линия на ОСП; 

- облекчаване и опростяване самите процедури за кандидатстване за субсидии;  

- нови възможности за финансиране на биологичните земеделски производители 

по някои от мерките от ПРСР; 

- разработване и предложения за нови ефективни технологии за биологично 

производство; да се повишава качеството на биопродуктите; 

- повишаване степента на информираност и заинтересованост на обществото 

относно производството и потреблението на биологичните продукти, както и за 

ускореното развитие на зараждащия се пазар на биопродукти в България чрез реални 

стъпки за подкрепа на биологичното земеделие от всички заинтересовани по веригата; 

 - отчитане на  специфичните местни агроекологични условия, както и на 

екологичните и социалните ефекти от биологичното земеделие;  

 - намиране подходящ и действащ механизъм за предоставянето на достъпна 

информация и консултантски услуги за производителите като фактор за достигане на 

критична маса от производители в БЗ;  

- съсредоточаване върху подобрения на земята - хидромелиорации, борба с 

ерозията, подобряване на почвеното плодородие, пътища, изграждане на съоръжения за 

съхраняване и заготовката продукцията; 

 - инвестиционна подкрепа за възстановяването на напоителните системи и 

изграждането на складове, хладилници, пътища и ефективни комуникационни връзки в 

общините за подкрепа на малки ферми; 

   - насърчаване кооперирането, вкл. и чрез създаване на групи на производителите, 

с цел реализация на икономии от мащаба и по-добро пазарно присъствие; 

 От друга страна геграфското местоположението на областта се явява причина за 

възникването на огнища от опасни заразни болести по животните. През месец септември 

2013г. в с. Стоилово бе своевременно констатирано огнище на шарка по овцете и козите. 

Това доведе до предприемане на спешни и неотложни  мерки по ликвидиране на 

огнището и хуманно умъртвяване на всички болни и контактни овце и кози от района, 

както и мерки за профилактика и ограничаване на болестта. Големите икономически щети 

заради възбраните, които се налагат при движение на животни и реализация на 

продукцията, водят до напрежение в стопаните и тревога за отглеждане на животните в 

бъдеще. Собствениците бяха обезщетени по закон. Със заповед на областния управител 

на Бургаска област бе създадена работна група, която изготви и прие предложения за 

промяна на нормативната база и конкретни мерки за предотвратяването, 

разпространението и ликвидирането на острите заразни болести по животните. Най –

ефективните мерки, които се обсъждат са: да се реализира проекта за възстановяване на 

загражденията по границата с Република Турция на територията на област Бургас, да се 



 - 50 - 

предприемат мерки за повишаване степента на био-сигурност чрез изграждане на 

съоръжения от тип "Електро-пастир", да се засили непосредствения контрол от страна на 

изпълнителната власт и да се повишат санкциите за лицата, които нерегламентирано 

търгуват с животни, през новия програмен период 2014-2020г. Ше се настоява за мерки, 

допустими по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма 

конкурентоспособност за развитие на пограничните региони на ЕС. Направено е 

предложение за оптимално увеличаване на размера на средствата за действия, 

необходими за подпомагане в организационен аспект на гранични региони от ЕС, в 

частност на общините по границата с Република Турция, разработка на инвестиционна 

програма за развитие на тези общини, чрез която да се създаде възможност на 

земеделските стопани, които инвестират в земеделски стопанства разположени на 

територията на въпросните общини, да получат допълнителна 20 % капиталова субсидия. 

Кредитът, който получават чрез ДФЗ /Държавен фонд земеделие/ следва да бъде 

безлихвен, за целия срок на усвояване и издължаването му. Настоява се  да се предвидят и 

стимули за създаване на стопанства от млади фермери по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г., като се предвиди в съответна Наредба 

възможност за предоговаряне на проекти за млади фермери, които ще живеят и развиват 

животновъден бизнес на територията на областите Бургас, Ямбол и Хасково и по-

конкретно именно в пограничните с Република Турция общини, настоява се и за 

специална държавна субсидия за отглеждане на животни в рисковите райони - специално 

за възраждане на животновъдството на територията на общините от Странджа и Сакар 

чрез закупуване на животни, за изграждане на кошари, за отглеждането им, субсидия за 

работа в рисков район. 

Наред с всичко това ще се организират информационни кампании за 

животновъдите. Тази дейност изцяло кореспондира със целите на Областната Експертна 

комисия по животновъдство, която бе създадена под ръководството на ОД”З” - Бургас през 

2012г. В Програмата на ОЕКЖ за 2014 г. ще залегнат както информационни кампании, 

касаещи наболели за животновъдите в района проблеми, така и всички аспекти на новият 

програмен период касаещ фермерите-животновъди. 

 Очаква се около 15 млрд. лв. да бъдат инвестирани през периода 2014-2020 г. в 

селското стопанство в България, 4.6 млрд. лв. ще е бюджетът на Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР) 2014-2020г. От тази година ще бъде обърнато специално внимание 

на младите фермери и малките стопанства. Мярката “Млад фермер” не е достигнала нивата 

на успех както в други европейски държави. Смята се, че би било  по-ефективно, ако 

средствата за млади фермери се увеличат от 25 хил. евро на 30 - 40 хил. евро като се 

усвояват за по-продължителен период от време. Сред приоритетите за програмния период 

2014-2020 в ОСП са животновъдството, производство на плодове, зеленчуци и 

биоземеделие. През този период се очаква биоземеделието да заеме голям дял в родното 

селско стопанство като финансиране. 

Собствениците на животновъдни ферми ще могат да закупуват животни, да 

опазват застрашени местни породи и да поддържат генетичните ресурси - животни за 

разплод от породи, обречени на изчезване. За първи път им се дава шанс чрез Програмата 

да получават до 200 евро на глава добитък за такива стада. Ще се отделят средства за 

субсидиране на биологичното животновъдство. Субсидирането ще става чрез мярката за 

биоземеделие през следващите 7 години за всеки, който поеме ангажимент за биологично 

отглеждане на крави и биволи, овце и кози, а също и на свине, птици и зайци. 

Птицевъдите ще бъдат финансирани за купуване на фуражи, намаляващи вредното 

влияние на вещества върху здравето на птиците, ако извършват постоянен лабораторен 

контрол на фуражните смески, които трябва да съдържат животински протеини и 

растителни протеинови заместители. 

При свиневъдите европодпомагането ще бъде за по-свободно отглеждане на 

животните откъм територия и за осигурен по-дълъг светлинен ден. 
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Хуманното отглеждане на говеда и биволи ще бъде елемент от плащанията за 

планински и необлагодетелствани райони. Помощта за планински необлагодетелствани 

райони ще варира от 30 до 130 евро за хектар. 

Изграждането на напоителни системи е основната задача в работата на младите 

фермери. Осигурени са средства за техника за напояване. Тя ще може да се купува и от 

животновъдите за покриване на стандартите на ЕС в частта за съхранение на оборски тор 

и за други торища. 

Организации на производителите ще бъдат насърчавани да се организират. 

Сдруженията ще трябва да бъдат от поне четирима фермери и ще могат да произвеждат 

мляко, месо, мед, биологично произведени продукти, биотор. 

Предвижда се те да усвоят: 

- до 100 000 евро за първата година 

- 90 000 евро за втората 

- 80 000 евро за третата 

- 70 000 евро за четвъртата. 

- 60 000 евро за петата година. 

за животновъдите - до 200 евро за глава ценен добитък и пари за хуманно отношение към 

животните. 

 Областна дирекция „Земеделие”- Бургас изцяло подкрепя държавната политика за 

подпомагане на животновъдите от региона, за решаване на проблемите им в сектора и 

постигане на стабилност на отрасъла. С голяма отговорност и загриженост, чрез целите, 

които ще си поставим за 2014г., ние ще работим и подкрепим фермерите животновъди в 

максимална степен да се възползват от всички възможностти, които ще им предостави 

новият програмен период 2014-2020г. 
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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. 

Редица проблеми белязаха изминалата 2013 г. относно дейността, свързана с ХМФ в 

област Бургас – небалансирани климатични условия, изразяващи се в краткотрайни, но 

обилни валежи, последвани от дълготрайно засушаване, недостатъчен финансов ресурс за 

поддръжка на хидромелиоративните съоръжения (ХМС), ниския интерес към напояване и 

амортизирането на съоръженията за напояване и отводняване. 

 Хидромелиоративният фонд се дели на две основни групи – за напояване и за 

отводняване, всяка от които е със своето огромно значение за развитието на земеделието. 

 Напояването представлява основен фактор и ефективно средство за ограничаване 

или предотвратяване на стресовото въздействие на засушаването върху земеделските 

култури и за гарантиране получаването на стабилна растениевъдна продукция през 

различните в климатично отношение години, но в същото време отводняването е от не 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 Черно море и от общините. Учредените сдружения 

за напояване придобиват правото на ползване или на собственост върху част от обектите 

от ХМФ. В допълнение общините и „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море отдават 

стопанисвания от тях ХМФ под наем на частни лица. Така практически ползватели на 

съществуващия ХМФ на територията на област Бургас представляват 4 типа, всеки с 

различен положителен и негативен принос към общото състояние, поради различни 

интереси и видове дейности. 

 

1. Сдружения за напояване (СН): 

 

 ОД „Земеделие” – Бургас оказва експертна помощ на регистрираните и желаещите 

да се регистрират Сдружения за напояване, съгласно Закона за сдруженията за напояване, 

извършва контрол на дейността напояване и поддръжката на ХМФ, с право на ползване 

или собственост на Сдружения за напояване. 

На територията на област Бургас има регистрирани 9 (девет) Сдружения за напояване: 

 

Сдружение за 

напояване 

Регистрирана 

напоявана 

площ 

Заявена 

напоявана 

площ (за 2012 

г.) 

Заявена 

напоявана  

площ (за 2013 

г.) 

Заявена 

напоявана 

площ (за 

2014г.) 

СН „Права река” 1722,68 дка 200 дка 200 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 160 дка 

с. Момина църква, общ. 

Средец 

СН „Зорница” 681,518 дка 150 дка ----------- В процедура на 

ликвидация с. Зорница, общ. Средец 

СН „Златна праскова” 2100 дка 500 дка 500 дка 500 дка  

с. Драганци, общ. Карнобат 

СН „Карнобатски 559,331 дка 119 дка 119 дка 526 дка  
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води” 

гр. Карнобат, общ. 

Карнобат  

 

СН „Ръжица-

Разбойна” 

 

1114 дка 

 

550 дка 

(служебно) 

 

550 дка 

(служебно) 

 

900 дка  

с. Разбойна, общ. Руен 

СН „Камчия” 2250 дка 400 дка 400 дка 350 дка  

с. Планиница, общ. Руен 

СН „Язлата” 819,75 дка 120 дка 100 дка 180 дка 

с. Ново Паничарево, общ. 

Приморско 

 

* СН „Златна праскова” отдава под наем язовир „Памуклията” с Договор от 12.12.2011 

г.; 

* СН „Момина църква” не осъществява напояване, поради липса на заявки. Развива 

дейност риборазвъждане; 

* СН „Зорница” не осъществява напояване, поради невъзможност да възстанови 

съществувалите напоителни канали. В процедура по ликвидация. Проведена е комисия, с 

която ХМФ, стопанисвана от СН Зорница е върната във владение на община Средец; 

* СН „Язлата” не осъществява напояване през 2011 г. и 2012 г. поради проблеми с 

придобиване на язовира и липса на заявки. Язовирната стена на яз. „Язлата” е в лошо 

състояние.  В момента е въведен авариен режим на постепенно изпускане. Напояване ще 

се допусне след ремонтиране на съоръженията. През изминалата 2013 г. е избран нов УС. 

* Съгласно ЗСН, Сдруженията за напояване е необходимо да отчитат своята дейност чрез 

месечни и годишни (обобщени справки). Всяка година сдруженията изпитват трудности 

със събиранията на задълженията от водоползвателите, което рефлектира на 

навременното отчитане. Отчетите за отминалия напоителен сезон все още се събират и 

обобщават. 

 

През изминалата 2013 г.: 

 1 (едно) СН е проявило интерес за регистрация: 

- СН „Загорци”, с. Загорци, общ. Средец – Заявление с непълна документация.  

 На 1 (едно) СН е отказано откриване на процедура по учредяване: 

- СН „Дрянковец”, с. Дрянковец, общ. Айтос – Заявление от 2012 г. с непълна 

документация. 

 3 (три) СН са били в процедура за учредяване:  
- СН „Церковски”, с. Венец, общ. Карнобат – Напоявана територия – 7293,483 дка.  

На Сдружението е отказано вписване в Бургаски окръжен съд. 

- СН „Чеирите”, с. Крумово градище, общ. Карнобат – Напоявана територия – 2565,003 

дка. Невъзможност за учредяване поради липса на кворум. Закриване на процедурата. 

- СН „Червен Мискет – с. Черница” – Напоявана територия – 5284 дка. Поради големия 

брой собственици на земя в напояваната територия, сдружението се забави с изготвянето 

на пълномощни. Предстои учредително събрание  в началото на 2014 г. 

 

 През януари 2013 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 причина за това е липсата на финансов 

ресурс. От една страна напояваните площи са далеч по-малко от предварително заявените 

при регистрирането на сдруженията, а от друга страна в голям процент от случаите 

ръководителите на сдруженията срещат затруднения при събирането на дължимите суми 

от водоползвателите. На места воденето на необходимата документация не отговаря на 
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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. 

 

 Налице е интерес от страна на земеделски производители за пълно възстановяване 

на съществуващия ХМФ и неговото разширяване при условие на облекчаване на 

нормативната уредба – изисквания при учредяване и управление на Сдружения за 

напояване, даване на възможност за стопанисване на обектите от ХМФ, държавна 

собственост, както и осигуряване на финансов ресурс по програми за развитие на ЕС. 

 

2. „Напоителни системи” ЕООД, клон Черно море, ХТР Бургас: 

 За никого не са тайна проблемите на дружеството последните години, чието 

проявление виждаме днес. „Напоителни системи” имат отговорност към съществуващия 

държавен ХМФ, включващ инфраструктура за напояване и отводняване. 

И в двете направления положението със съществуващите обекти е тежко, а основен 

проблем е финансирането. 

 

- НАПОЯВАНЕ: в приложената таблица от напоителния сезон за 2013 г.  

(осъществен от „Напоителни системи” ЕАД, клон Черно море, ХТР 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         

зеленчуци 33 33 3120 748.80 

трайни 

насаждения 632 825 38091 9141.84 

други култури 713 2141 214163 94015.72 

Общо 1378 2999 255374 103906.36 

  

Напоителна система Изградени Годни за Годни за Годни за     

  поливни напояване напояване напояване 2012 2013 

  площи общо гравитачно помпено година година 

  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 

Ахелой 19954 18724 8087 10637 232 175 

Церковски 6362 3664 2654 1010     

Крушево 10014 6955 6955 0     

Каябаш 26105 24970 24970 0 302 503 

              

общо за клона 199215 178413 45302 133111 1411 1378 
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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: Най-сериозен и най-спешен е проблемът с отводняването и  

изградената за целта инфраструктура. Поддръжката на тези обекти е скъпа и изисква 

непрекъснати грижи, каквито в този момент не се извършват. Към днешна дата има един 

аварирал обект – Отводнителна помпена станция Гълъбово, община Поморие, където 

е необходимо освен възстановяване на помпената станция, и допълнително подобряване 

на ефективността на каналната мрежа за отвеждане на водните маси. 

Проблемно е състоянието в ОС Димчево и ОС Новоселци, където през зимата на 2012 г. 

бяха наводнени земеделски земи. При продължителни обилни валежи земеделските земи 

там отново ще бъдат наводнени. 

За състоянието на всеки един обект има налична информация, изготвена от специалист в 

„Напоителни системи” ЕАД клон Черно море. 

Последните ремонтни дейности бяха извършени през 2012 г. под контрола на ОД 

„Земеделие” Бургас, финансирани от Междуведомствената комисия - Корекция на р. 

Драчево дере, община Средец и Корекция на р. Дяволска, община Приморско, като в 

техни участъци бяха възстановени скъсани и обрушени диги, и беше извършено частично 

почистване на храсти и дървета. При липсата на финансиране на поддръжка, всеки един 

ремонт се обезсмисля с времето. 

Направен е проект за възстановяване на обрушване и насипване на участък от дясна 

предпазна дига на Корекция на р. Хаджийска в участъка на отводнителни помпени 

станции „ Тънково 1” и „ Тънково 2”. 

Успоредно с работата по възстановяване на вече компрометирани участъци са открити и 

нови такива, голяма част от които са вследствие на умишлена човешка дейност – 

Скъсване на лява дига на р. Дяволска, изкопни работи в бермата на лява дига на р. 

Дяволска, Скъсване на дясна дига на Северен скатов канал. 

Във връзка с осъществяването на контрол върху дейността ОПВВВ, но липсата на 

Договор между „Напоителни системи” ЕАД и МЗХ, въз основа на който се изготвят и 

заверяват справки-отчет, същите не се съгласуват от ОД „Земеделие”-Бургас за 2012 г., но 

се приемат за информация. 

- Комплексни и значими язовири – публична държавна собственост: 

 На територията на област Бургас се намират два комплексни и значими язовири – 

яз. Ахелой и яз. Порой: Публична държавна собственост.  

Проблем продължава да бъде въпросът с охраната. Задълженията за охраната бяха 

прехвърлени на „Напоителни системи” ЕАД, но остава неясно какво е положението им. 

При извършвани периодични проверки е констатирано, че на яз. „Ахелой” има по-

редовно присъствие на охранители в сравнение с тези на яз. Порой.  

Проблем продължава да бъде състоянието на пропаднал участък от язовирната стена на 

яз. Порой, който е следен непрекъснато от експертите на „Напоителни системи” ЕАД. 

- Поименен списък за капиталови разходи за ХМФ-публична държавна 

собственост-2014 г.: 

 Всяка година „Напоителни системи” ЕАД, клон Черно море изготвят предложения 

за поименен списък за капиталови разходи за ХМФ – публична държавна собственост, 

финансирани от бюджета на МЗХ. За 2014 г. са предложени следните обекти, разделени в 

две графи – за строителство и за проектиране: 

1. Строителство: 
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1.1 Отводнителен канал на ОС „Димчево” – ремонтно-възстановителни работи за 

възстановяване проводимостта на отводнителните съоръжения - ≈ 196638,79 лв.; 

1.2 Отводнителни канали на ОС „Новоселци” – ремонтно-възстановителни работи за 

възстановяване проводимостта на отводнителните съоръжения - ≈ 632092,73 лв.; 

1.3 Ремонтно-възстановителни работи по Корекция на р. Хаджийска - ≈ 85181,60 лв.; 

2. Проектиране: 

2.1 яз. Порой – РВР за възстановяване на мокър откос, осветление яз. стена, основен 

изпускател - ≈ 35600 лв. 

2.2 яз. Ахелой – РВР за възстановяване преливник, ел. захранване на водовземна кула 

и осветление язовирна стена - ≈ 18800 лв. 

 

3. Други дейност: 

 

- Участие в междуведомствена комисия (2 пъти годишно), която да извърши  

проверка по състоянието и правилната експлоатация на водностопанските системи и 

водни обекти, засегнати от вредното въздействие на водите – при извършената проверка 

се констатира, че част от обектите са в задоволително състояние, а други в 

незадоволително влошаващо се състояние. През изминалата година комисията 

проверяваше и състоянието на предпазните диги и речните корита на реки, пряко 

застрашаващи населени места и инфраструктурни обекти. Главният проблем при всички 

обекти е обрастването с растения и дървета в речните корита и по мокрия откос на 

предпазните диги.  

В резултат от извършените проверки комисията изготвя обобщен протокол за 

констатациите и връчва предписания към стопаните за правилната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения.  

Участие в Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) с експерти в МЗХ, 

относно техническото и експлоатационно състояние на яз. Ахелой и яз. Порой. 

- 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. 

 

4. Актуване на водностопанските системи и съоръжения – публична 

държавна собственост по чл. 13, ал. 1 от Закона за водите. 

 

 До този момент са установени 654 имота, от които АПДС (Акт за публична 

държавна собственост) са съставени за 307 имота, за 52 имота са подадени предложения. 

През следващата година предстои работа по преписките на останалите 295 имота, от 

които за 152 е необходимо да се отстранят грешки в КВС (в това число за 5 имота, част от 

яз. Ахелой и яз. Порой е необходимо геодезическо заснемане), а 138 са част от 

кадастралната карта, поддържана от Агенцията по картография и кадастър, и процедурата 

е по-сложна, където е необходимо да се заплати издаването на скица и отстраняването на 

грешки в КК.  

Освен горе-цитираните данни, налице са 10 отводнителни помпени станции (ОПС), за 

които е необходимо геодезическо заснемане на съществуващото застрояване и отразяване 

в КВС/КККР. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ : ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – БУРГАС 



 - 57 - 

 

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". В тази дирекция са предвидени 8 

служители: директор и: 1 - гл. счетоводител, 1 – гл. юрисконсулт, 1 - ст. юрисконсулт, 1 – 

ст. счетоводител,  1 – ст. счетоводител ЧР, 1 – ст. експерт деловодител и 1 изпълнител. 

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на директора. По утвърдено щатно длъжностно разписание в главната 

дирекция са предвидени  главен директор и: 6 - гл. eксперти, 7 – ст. експерти, и 1 – мл. 

експерт. В състава на тази дирекция са включени и 11 общински служби по земеделие  и 

един офис.  

На територията на област Бургас, общинските служби по земеделие са 10 с три 

офиса, а именно: 

 

ОСЗ Айтос с общ брой служители 5:  

началник 

гл. експерт           – 1  

ст. експерт           – 2 

и гл. специалист – 1,  

от които 4 работят по служебно правоотношение и един по трудово 

правоотношение. Всеки един от тях притежава висше образование. 

 

ОСЗ Бургас със офис Малко Търново с общ брой служители 6:  

началник 

гл. експерт         – 2  

ст. експерт         – 3 

Всички са назначени по  служебно правоотношение. Всеки един от тях притежава 

висше образование. 

 

ОСЗ Камено с общ брой служители 4: 

началник 

ст. експерт           – 1 

мл.експерт           – 1  

и гл. специалист – 1  

от които 3 работят по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. 

Тримата служители притежават висше образование, а изпълнителят средно специално 

образование. 

 

 

ОСЗ Карнобат с общ брой служители 7: 
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началник 

гл. експерт           – 1  

ст. експерт           – 4, 

специалист          – 1       

от които 6 работят по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. 

Само специалиста е със средно образование. 

 

ОСЗ Несебър с общ брой служители 3: 

началник 

гл. експерт           – 1  

мл.експерт           – 1, 

от които 3 със служебно правоотношение. Всеки един от тях притежава висше 

образование. 

 

ОСЗ Поморие с общ брой служители 5:  

началник 

гл. експерт           – 1  

ст. експерт           – 2 

и гл. специалист – 1,  

от които 4 по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. С 

изключение на гл. специалист,  всички други притежават висше образование. 

 

ОСЗ Руен с общ брой служители 6:  

началник 

гл. експерт           – 1  

ст. експерт           – 1 

мл. експерт          – 2  

и гл. специалист – 1,  

 от които 5 по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. С 

изключение на гл. специалист,  всички други притежават висше образование. 

 

ОСЗ Созопол  с общ брой служители 3: 

началник 

ст. експерт           – 1 

мл.експерт           – 1  

 Всеки един от тях притежава висше образование. 

 

ОСЗ Средец с общ брой служители 5:  

началник  

гл. експерт           – 1 

ст. експерт           – 1 

мл.експерт           – 1  

гл. специалист    – 1,  

от които 4 по служебно правоотношение и един по трудово правоотношение. С 

изключение на гл. специалист,  всички други притежават висше образование. 

 

 

ОСЗ Сунгурларе с общ брой служители 6: 

началник 

гл. експерт           – 2 

мл.експерт           – 2  

гл. специалист    – 1,  
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като всички работят по служебно правоотношение. Всеки един от тях притежава висше 

образование с изключение на гл. специалист.  

 

ОСЗ Приморско-Царево с общ брой служители 3: 

началник 

гл. експерт           – 1  

ст. експерт           – 1, 

 

Утвърденото длъжностно разписание за Областна дирекция „Земеделие”- Бургас от 

01.08.2012г.  е за 78 служители, както следва: 

Директор -    1; 

Главен секретар -    1; 

Обща администрация – 8; 

Специализирана администрация – 15; 

Общински служби по земеделие – 53;  

 

През 2013г. са проведени 2 конкурсни процедури, които са приключили с 

класиране и назначаване на кандидати.
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ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр.БУРГАС 

Директор 

1 

Гл.секретар 

1 

Директор на Д 

„АПФСДЧР” 

Гл.  

счетоводи

тел 

Старши 

счетово

дител 

Главен

юриско

нсулт 

Старши 

експерт 

Изпълни

тел-

шофьор 

1 2    1 1 1 

Мл. 

експерт 

Гл.експерт  Ст.експерт  

 

 

ОСЗ – 10 и 2 офиса 

Началник       – 11 

Гл.експерт     – 12 

Ст.екперт       – 16 

Мл.експерт    –   8 

Главен директор 

ГД„АР” 

1      6           7 

          53 ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 25 

ОС “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 53  

Старш

и 

юриск

онсулт 

1 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И 

ФОНДОВЕ ЗА  2013 г. 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

1. Собствени приходи 

 Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ОД „Земеделие” - Бургас за 

периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 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 за 2013 г., в приходната част на бюджета на ОД „З” 

Бургас за 2013 г. са одобрени приходи в размер на 570 000  лева. 

За периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г. ОД „Земеделие” – Бургас отчита приходи в 

размер на 894 687 лева както следва: 

 От такси, съгласно Тарифата за таксите, събирани от 

органите по поземлената собственост – Приложение 1 към чл.1 от ПМС 286 от 10.07.1997 

г. в размер на 449 635 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: 

 

 

 
 

 

 

 

 От отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавен поземлен 

фонд в размер на 445 126 лв., отразени в & 24-06 „Приходи от наеми на земя”;  

Реализирани приходи от такси от ОСЗ в област Бургас 

за 2013 година

Айтос Бургас Камено Карнобат

офис Малко Търново Несебър Поморие Приморско
Руен Созопол Средец Сунгурларе

Царево
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 Приходи от лихви в лева по банкови сметки в размер на 30 лева, отразени 

по & 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки”; 

 От продажба на бракувани материали, отразени в & 36-19 „Други 

неданъчни приходи” – 29 лв. 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия, съгласно чл.248 от ЗКПО в размер на (133) лева. 

 

Общо изпълнение на плана за приходите към 31.12.2013 г. е 156,96 %.  

 

Освен посочените по-горе приходи, принадлежащи на ОД „Земеделие” – Бургас, 

към 31.12.2013 година са реализирани приходи, постъпващи по банкова сметка на МЗХ 

както следва: 

 заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ в размер на 270 168,32 лева, за влезли в 

сила 64 решения за промяна предназначението на земя  по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ с 

площ на земята 176 111 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 507 965,26 лв. както следва: 

- чл. 27, ал. 6 - 1 бр. на стойност 4 998,00 лв. – закупуване с лева и 32 000 лв. 

заплатени суми за ползване на земята, на основание & 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСПЗЗ; 

- чл. 27, ал. 6 - 28 бр. на стойност 433 365,26 лв. – закупуване с ПКБ; 

- чл. 27, ал. 8 – 3 бр. на стойност 37 602 лева – закупуване с лева; 

 

 От глоби, санкции, неустойки, на основание 

издадени заповеди на Директора за владеене на земи от ДПФ 

без правно основание, в размер на 34 811,56 лв., отразени в & 

28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, 

обезщетения и начети”; 

 В съответствие с произтичащите от ЗСПЗЗ 

задължения на държавата за обезщетяване на собствениците, 

МЗХ организира и провежда търгове за продажба на 

земеделски земи от ДПФ на притежатели на поименни 

компенсационни бонове. През отчетния период приключи 

процедурата с подписване на 10 договора на обща стойност 

5 029 393 лева. 

 

Общият размер на приходите, реализирани в ОД „Земеделие” – Бургас към 

31.12.2013 г., възлизат на 1 707 763.14 лв., които прибавени към стойността на 

подписаните договори за продажба на земи от ДПФ с ПКБ формират сумата от   

6 737 025,14 лева. 

 

2. Сравнителен анализ 

Поради приключила процедура, обявена със Заповед № РД 46-667/17.08.2012 г. на 

Министъра на земеделието и храните за продажба на земеделски земи от ДПФ с ПКБ по 

реда на Наредба № 16 от 19.07.2000 г., ОД „Земеделие” Бургас отчита завишение на 

общия размер на приходите спрямо данните за предходната 2012 година с 2 788 829 лв., 

което в процентно отношение представлява 70,63 %.   

 

Съотношението по видове основни приходи за последните три години е 

представено в следната таблица:  
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                                                                             В лева                                                                                                           

Сравнение по 

години 

Приходи 

от такси, 

съгл. 

ТТСОПС 

Приходи от 

наеми, аренда 

за ползване на 

земи от ДПФ 

Приходи от 

заплатени 

такси по чл. 

30 от ЗОЗЗ 

Приходи от продажба 

на прилежащи и 

свободни площи – чл. 

27, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ 

2011 г. 458 125 351 170 2 221 486 1 745 414 

2012 г. 542 647 284 080 924 551 2 156 803  

2013 г. 449 635 445 126 270 168 507 965 

Процентно 

изменение 

спрямо 2012 г.: 

 

-17,14 % 

 

+56,69 % 

 

-70,78 % 

 

-76,46 % 

 

 

2.1. Приходи от такси, съгл. ТТСОПС 

В ОСЗ се събират такси за извършени административни услуги на граждани 

съобразно Тарифата за таксите събирани от органите по поземлена собственост.  

 

Финансови приходи от такси 

ОСЗ 

2011 год. 2012 год. 2013 год. 

за услуги по 

чл. 1 - 5, 9 и 

10 от 

ТТСОПС 

за услуги 

по чл. 6 

от 

ТТСОПС  

за услуги по 

чл. 1 - 5, 9 и 

10 от 

ТТСОПС 

за услуги 

по чл. 6 

от 

ТТСОПС  

за услуги по 

чл. 1 - 5, 9 и 

10 от 

ТТСОПС 

за услуги 

по чл. 6 

от 

ТТСОПС 

Айтос 30 449.50 25 780.65 40 840.00 23 118.35 42 736.83 26 839.50 

Бургас 16 368.00 16 620.00 20 268.00 12 387.00 21 532.83 9 483.00 

Камено 20 171.00 20 129.00 22 398.00 19 022.00 30 939.00 19 431.50 

Карнобат 70 437.00 48 452.00 77 610.50 39 425.10 66 711.00 0.00 

М. Търново 3 507.00 2 945.00 5 550.00 3 623.00 3 779.00 654.00 

Несебър 1 765,50 0.00 2 077.50 0.00 1 718.00 0.00 

Поморие 13 249.00 9 539.00 19 034.00 11 921.00 21 698.20 14 492.00 

Приморско 3 0970.00 3 275.00 3 226.00 4 018.00 2 898.50 2 283.00 

Руен 25 645.00 15 374.80 41 407.00 13 116.00 34 779.00 17 572.50 

Созопол 9 416.00 9 273.50 9 969.00 52 408.50 12 608.50 10 213.00 

Средец 29 196.00 36 831.00 38 107.00 38 475.00 37 431.33 46 330.00 

Сунгурларе 20 074.50 21 354.00 24 321.00 16 869.00 23 126.00 0.00 

Царево 1 458.50 1 928.00 2 055.50 1 174.70 1 768.50 610.00 

 

След направения анализ и видно от приложената таблица, ОД „З”- Бургас отчита 

намаление на приходите от такси с 17,14 % спрямо 2012 г. 

Основна причина за това е невъзможността да се извършват административни 

услуги по чл. 6 от ТТСОПС, поради липсата на сключени договори с фирми за 

извършване на технически дейности за поддържане на КВС в съдебен район Карнобат, 

обхващащ  две от най-големите общини в област Бургас – Карнобат и Сунгурларе, от 

12.11.2012 г. до настоящия момент,  което освен финансов е и изключително сериозен 

проблем за земеделските производители и собственици на земеделски земи.  

Обявена е обществена поръчка от МЗХ за избор на фирма за общините Карнобат и 

Сунгурларе, която е в процес на обжалване.  
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В общините Айтос, Руен, Бургас, Камено, Созопол, Поморие и Малко Търново се 

сключиха договори с фирми за извършване на технически дейности за поддържане на 

КВС през месец март, юни и октомври на текущата година.  

Тази единствена причина неминуемо доведе до намаление на събраните приходи  

от такси общо в област Бургас през 2013 г. спрямо 2012 г. с 93 012 лева.  

По отделни общини приходите от такси спрямо 2012 г. може да се представи по 

следния  начин: 

 

 
 

Независимо, че се отчита намаление на общите приходи от такси, се наблюдава 

известно завишение в отделни общини спрямо 2012 г. както следва:  

С най-голямо завишение на приходите е ОСЗ Поморие – 16,91 %, което е в 

резултат на заявени и изпълнени по-голям брой услуги за изготвяне на скици, заснемане и 

трасиране, в резултат на по-големия брой сделки със земеделски земи – покупко-

продажба, делба и др. 

С 9,37 % са завишени приходите на ОСЗ Средец, поради повишения интерес и 

увеличен брой на покупко-продажби на земя и последващи от това заявени услуги      

(предимно бързи). Наблюдава се изтичане на сроковете на арендни договори и сключване 

на по-голям брой нови такива, което води до увеличен брой заявени административни 

услуги.  

Наблюдава се завишение на приходите и от ОСЗ Айтос – 8,9 %, от заявени и 

изпълнени услуги съгласно ТТСОПЗ, във връзка с извършени, натрупани във времето 

технически дейности от фирмата-изпълнител, които дейности  чакат своето изпълнение 

от 12.11.2012 г., когато изтече срока на договора за поддръжка на КВС.  

 

2.2.Приходи от наеми, аренда за ползване на земи от ДПФ  
През 2013 г. след дадено предварително съгласие на Министъра на земеделието и 

храните, се проведе първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от държавен 

поземлен фонд под наем и аренда.  

Отчете се завишен интерес от страна на арендаторите и се достигна висока наемна 

цена на декар на земеделска земя от ДПФ.  

Поради това обстоятелство, ОД „Земеделие” - Бургас отчита завишение на 

стопанските приходи с 56,69 % спрямо 2012 г. 

 

2.3.Приходи от заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ 

През 2013 година ОД „Земеделие” - Бургас отчита намаление на приходите от 

заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ спрямо 2012 година с 70,78 %.  

Във връзка с  изменение и допълнение на чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ (изм. - ДВ, бр. 

43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) промяната на предназначението на земеделските 
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земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на 

земята и целите на промяната от комисии към Областните дирекции "Земеделие" - когато 

исканата площ е до 50 дка от пета до десета категория или не е поливна и земята е в 

землищата на населените места на територията на съответната област.  

Тази промяна в нормативната уредба, както и завишените изисквания, съгл. 

изменение на ППЗОЗЗ /ДВ, бр. 35/08.05.2012 г./ и стриктното спазване на чл. 17 от ЗУЧК, 

доведе до намаляване на броя на постъпилите предложения за утвърждаване на площадка 

за проектиране на обекти и/или промяна предназначението на земеделски земи, както и 

увеличения брой на отложени такива спрямо 2012 г. 

Посочените промени в нормативната база, както и по-ниските държавните такси  

при имоти от пета до десета категория, неминуемо доведе и до намаление на отчетените 

приходи от заплатени такси по чл. 30 от ЗОЗЗ.   

 

2.4.Приходи от продажба на прилежащи площи по реда на чл. 27, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ и свободни площи в стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 

През текущата 2013 г., ОД „Земеделие” - Бургас отчита намаление на приходите 

спрямо 2012 година от продажба на прилежащи и свободни площи по реда на чл. 27, ал. 6 

и 8 от ЗСПЗЗ с 80,07%. 

През годината са подготвени 60 преписки за продажба на прилежащи площи по 

реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ, като за 53 от тях, заповеди и съответно приходите от 

продажба се очаква да постъпят през 2014 г. 

Сравнителния анализ на сключените договори за продажба на прилежащи и 

свободни площи, по реда на чл. 27, ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ за периода 2011 до 2013 година, 

може да се представи със следната сравнителна таблица: 

 

 
 

 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

С предоставения бюджет по политики и програми и ЕБК за 2013 г. на Областна  

дирекция “Земеделие” - Бургас и последващи компенсирани промени, на основание чл. 

34, ал. 4 и 5  от Закона за устройството на държавния бюджет, се утвърдиха разходи по 

следните политики и програми: 

             политика “Земеделие и селски райони” 

  програма „Земеделски земи” 

 Разходи за персонала  831 358  лв. 

в т.ч.  

заплати и възнаграждения на персонала, нает по  трудови и служебни 

 правоотношения  -  609 888 лв. 

други възнаграждения и плащания на персонала -  38 416 лв. 
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задължителни осигурителни вноски  от работодатели – 183 054 лв. 

 Разходи за издръжка – 251 187 лв. 

 Капиталови разходи – 94 434 лв. 

 

 

            политика “Земеделие и селски райони” 

  програма „Агростатистика, анализи и прогнози” 

 Капиталови разходи – 2 500 лв.  
 

Общият размер на направените разходи за период от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. са 

на стойност 1 045 834 лв., в т. ч:  

1. Заплати, възнаграждения и социално осигурителни вноски – 831 358 лв., в 

това число:  

- за заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни 

правоотношения  – 609 888 лв.;  

- за други възнаграждения и плащания на персонал и заплати по извънтрудово 

правоотношение  – 38 416 лв., 

              в т.ч.: 

 за нещатен персонал нает по трудово правоотношение – 1 618 лв.; 

 за персонал по извънтрудови правоотношения – 15 100 лв.; 

 обезщетения по чл. 224, ал. 1 и 2 от КТ  – 417 лв. 

 изплатени суми от СБКО за облекло и други на 

персонала, с характер на възнаграждение – 17 159 лв. 

 - за социално осигурителни вноски от работодател по трудови, служебни и 

извънтрудови правоотношения – 183 054 лв. 

 

2. Издръжка за дейността на ОД „Земеделие” – Бургас  - 251 187 лв., в това 

число:  

          - постелен инвентар и облекло – 2 150 лв. 

          - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки – 142 лв. 

- вода, горива, електроенергия – 53 936 лв.  

- материали и консумативи – 81 764 лв.  

- външни услуги- 70 595 лв; 

- текущ ремонт – 18 703 лв. 

- платени данъци, мита и такси- 5 621 лв.  

- командировки в страната – 12 869 лв.  

- разходи за застраховки – 5 362 лв.  

- други финансови услуги – 34 лв. 

- разходи за глоби, неустойки, нак. лихви; др.фин.услуги – 11 лв. 

 

 Видно от посочените данни, с най-голям относителен дял са разходите за заплати и 

възнаграждения, представляващи 51,71 % от общите разходи. Разходи за други 

възнаграждения и плащания  - 3,26 %. Разходите за издръжка са в размер на  21,30  % от 

общите разходи.  

 

3. Капиталови разходи - с предоставения ни бюджет за 2013 година по политики 

и програми и последващи компенсирани промени, са утвърдени капиталови разходи в 

размер на 96 934 лева, а именно: 

 & 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – 94 744  лв. 

 & 53-00 Придобиване на нематериални дъготрайни активи – 2 190 лв. 

 

За периода от 01.01.2013 до 31.12.2013 г. изразходените капиталови разходи са 

както следва: 
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 & 52-01 Придобиване на компютри и хардуер – 40 603 лв. 

През текущата година за нуждите на ОД „З” Бургас  и  ОСЗ, с цел подновяване на 

вече морално и физически остаряла компютърна техника, бяха закупени персонални 

компютри и периферни устройства на стойност 38 103 лв.  

За покриване нуждите на дейността, във връзка с функциониране на системата за 

земеделска счетоводна информация се закупиха и 2 бр. преносими компютри на стойност 

2 500 лв. 

Закупената нова техника ще подобри значително работата на служителите в ОД 

„З” и общинските служби по земеделие в област Бургас и ще осигури безпрепятствено 

провеждане на   кампаниите, които протичат целогодишно в областта. 

 

 & 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 5 046 

лв. 

ОД "Земеделие" Бургас осъществява провеждането на държавната политика в 

областта на земеделието, както и прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС 

на територията на област Бургас, чрез единадесетте си общински служби и два офиса към 

тях.  

На територията на Област Бургас, която е една от най-големите по площ в 

България, се извършват множество специализирани проверки на терен на физически 

блока с цел актуализиране на слоя допустим за подпомагане и последващ контрол на 

място след извършване на дешифрация на зоните за заснемане.  

ОД „Земеделие” Бургас разполага с шест броя GPS, които са недостатъчни за 

осъществяването на тази дейност. Налага се ползването на GPS устройства от друга ОСЗ, 

което оказва влияние върху сроковете на изпълнение на задачите и натовареността на 

служителите.  

В тази връзка, през месец март 2013 г., ОД „Земеделие” Бургас закупи 1 броя GPS 

от фирма „Геохайд” ООД гр. София на обща стойност 5 046,04  лева. 

 

 & 52-04 Придобиване на транспортни средства – 49 095 лв. 

Дейността на ОД „З” Бургас и общинските служби по земеделие в областта е 

свързана и с много пътувания по повод извършване на теренни проверки и участие в 

различни комисии от страна на служителите.  

 Наличието на леки автомобили с година на производство 1993; 1998 г. и тяхното 

лошо техническо състояние, чувствително затруднява нормалния работен процес. 

Голямото натоварване, тежките терени, по които се движат автомобилите и тяхното 

техническо и морално изхабяване,  са предпоставка за чести аварии, сериозни повреди по 

ходовата част, които допълнително утежняват изпълнението на поставените цели в най-

кратки срокове. Освен това се извършват непрекъснати текущи ремонти, които са 

необоснован разход, тъй като не подобряват значително работата на автомобилите в 

дългосрочен план.   

Същевременно, в следствие добро финансово управление и контрол и оптимално 

използване на ресурса за издръжка, ОД „Земеделие” Бургас, реализира икономия от 

предоставените средства за текущи разходи. На основание чл. 34, ал. 4 и 5  от Закона за 

устройството на държавния бюджет, дирекцията инициира и получи компенсирана 

промяна на бюджета, благодарие на което успя да закупи три броя фабрично нови леки 

автомобила Лада 21214 от фирма „НАР” ООД на стойност 49 095 лева. 

 

 & 53-01 Придобиване на програмни продукти – 650 лв. 

С направените разходи за придобиване на програмни продукти бе изготвено и 

възложено на фирма-изпълнител „Интертех Сервиз” ЕООД задание за изработване на 

програмен продукт „Регистър на стопанските дворове”. Наличието на този продукт 

спомага за обобщаване на наличната информация за стопанските дворове в област Бургас, 
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което значително подобрява цялостния работен процес в ОД „Земеделие” Бургас свързан 

с придобиване на собственост на земи по реда на чл. 27 ал. 6 и 8 от ЗСПЗЗ. 

 & 53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни 

активи – 1 540 лв. 

В края на текущата година изтече закупения през 2011 г. двугодишен лиценз за 

антивирусна защита на всички компютри в дирекцията и ОСЗ, поради което той бе 

подновен за период от още една година. 

Извършените капиталови разходи се отразиха в съответните подпараграфи на &  

52 и 53. 

Разходите на ОД „Земеделие” Бургас към 31.12.2013г. година са извършени при 

спазване на Нормативната база  за законосъобразност и целесъобразност при прилагане 

на СФУК. В резултат  на  създадената организация за целесъобразно изразходване на  

одобрените средствата, същите се оказаха достатъчни за нормалното протичане на 

работата в дирекцията.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС 
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1. ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ – КАМПАНИЯ 2013Г. 

 

В началото на месец март стартира кампанията по приемане, обработване и 

представяне в областна дирекция на държавен фонд „Земеделие” на заявления за единно 

плащане на площ. За кампания 2013г., 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 

09.06.2013г. 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 2013г. са 5 952, а размерът на общата заявена площ е 221 055 ха на 

физически и юридически лица, което е 107 % на бенефициентите и 104 % на площите в 

сравнение с подадените заявления за подпомагане през 2012г. –  5 458 бр. земеделски 

стопани, с обща площ 214 683 ха, които данни конкретизирани по общини са : 

 

Заявления за директни плащания на площ 

ОСЗ 

2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год. 

бр. 

заявления 

бр. 

заявления 

бр. 

заявления 

бр. 

заявления 

бр. 

заявления 
площ 

бр. 

заявления 
площ 

Айтос 787 729 835 835 729 19 090 884 18 897 

Бургас 272 279 335 335 279 19 140 367 24 494 

Камено 221 219 228 228 219 23 743 255 23 900 

Карнобат 570 514 563 563 514 54 015 590 54 725 

М. Търново 35 41 47 47 41 529 63 1 517 

Несебър 132 122 126 126 122 6 368 140 7 664 

Поморие 575 512 538 538 512 12 766 544 13 518 

Приморско  61 49 49 61 2 055 52 2 344 

Руен 1 407 1 335 1 425 1 425 1 335 8 585 1 467 8 861 

Созопол 114 109 110 110 109 6 523 116 8 303 

Средец 284 307 324 324 307 35 201 343 36 006 

Сунгурларе 1 131 1 050 1 047 1 047 1 050 21 002 1 056 20 255 

Царево 47 54 61 61 54 428 75 567 

Общо 5 575 5 318 5 688 5 688 5 318 209 353 5 952 221 055 
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Областна дирекция „Земеделие” - Бургас, през месец март 2013г. в Карнобат и 

Бургас проведе два информационни семинара с лектори на МЗХ на тема - Мярка 213”, 

Плащания по Натура 2000, плащания свързани с Директива 2000/60 на ЕК- за земеделски 

земи” и  Мярка 214 „Агроекологични плащания”, с голямото участие на земеделски 

производители от региона. Семинарите бяха посетени от повече от 200 фермери. 

Информационните срещи доведоха до повишен  интерес към кандидатстване по Мярка 

214 “Агроекологични плащания“ – направление „Въвеждане на сеитбообращение за 

опазване на почвите и водите”. Наблюдава се сериозно увеличение на обработваемите и 

заявени за подпомагане площи, както и на броя на бенефициентите подали заявления за 

подпомагане в системата ИСАК, за предоставяне на финансова помощ за прилагане на 

земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. 

Подадените по тази мярка заяления за подпомагане за 2013г. бяха 263 броя с обща площ 

50 499 ха. 

 

 

Брой на заявленията подадени от бенефициенти за 

подпомагане през Кампания 2013
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АЕП от общият брой площ,ха 

ОСЗ-АЙТОС 14 3557,57 

ОСЗ-БУРГАС 21 4934,15 

ОСЗ-КАМЕНО 40 6 550,00 

ОСЗ-КАРНОБАТ 81 20 911,83 

ОСЗ-Б-с офис 

М.Търново 4 220,00 

ОСЗ-НЕСЕБЪР 6 1 513,77 

ОСЗ-ПОМОРИЕ 16 415,02 

ОСЗ Приморско-Царево 5 60,40 

ОСЗ-РУЕН 4 1 335,88 

ОСЗ-СОЗОПОЛ 11 2 080,95 

ОСЗ-СРЕДЕЦ 25 4 065,36 

ОСЗ-СУНГУРЛАРЕ 22 4380,66 

ОСЗ Приморско-Царево 14 44,91 

Общо 263 50 070,50 

 

Най – много заявления за регистрация бяха обработени от служителите на ОСЗ 

Сунгурларе, Руен, Айтос и Карнобат.  

За общинската служба Сунгурларе идентифицираната площ за подпомагане през 

2013 г. е 20 255,37 ха, което е със 746,68 ха по-малко от  предходната кампания, когато 

бяха идентифицирани общо 21 002,05 ха. Намалението се дължи най-вече на отказ от 

заявяване на пасища и мери, попадащи извън допустимия слой и поради факта, че 

земеделските стопани не желаят да търпят санкции за това, че не са успели да ги 

почистят, преди идентифициране в ИСАК. 

В сравнение с кампания 2012 г., за ОСЗ Айтос общия брой бенифициенти се е 

увеличил с 52, а площта се е увеличила с 218,760 ха. Увеличаването на броя на 

заявленията се дължи най-вече на тютюнопроизводителите, а на площа – на наетите 

общински пасища и мери от земеделски стопани. По големият брой обработени 

бенефициенти в ОСЗ Карнобат се обяснява с голямия интерес, който бе проявен от страна 

на бенефициентите към мярка 214 „Агроекологични плащания” по направление 

„Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”. Бяха подадени 81 бр. 

заявления за обща площ 20 911,83 ха. За ОСЗ Камено данните показват, че най-много 

заявления са регистрирани през 2013 година, поради новорегистрираните земеделски 

производители – млади фермери и като цяло има тенденция за нарастване на броят им 

през годините в общината. Най-голяма площ е очертана през 2013 година, поради 

разработване на нови площи, което доведе до леко завишение на заявената площ 

В ОСЗ Средец увеличението бинефициентите се държи на увеличение на 

обработваемата земя и  създаването на полупазарни стопанства на територията на 

общината. 

На територията на ОСЗ Бургас, офис Малко Търново и ОСЗ Приморско-Царево за 

землищата попадащи в община Царево, се забелязва рязко повишаване на очертаваните 

площи  и увеличение на броя на бенефициентите по кампанията за директни плащания, 

което е във връзка с възможността животновъдите с по малък брой животни от тази 

община да кандидатстват по новите схемите за подпомагане на земеделските стопани за 

отглеждане на овце-майки и кози-майки във ферми от 10 до 49 овце-майки и/или кози-

майки. Наблюдава се засилен интерес към разработване на нови земеделски имоти, които 

досега не бяха обработвани и бяха оставени в пустеещ вид, което доведе и до 

разширяване на слоя „Площи в добро земеделско състояние”, към Интегрираната система 

за администриране и контрол (ИСАК). 

 

1.1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН 
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В изпълнение разпореждане на МЗХ със заповед РД-09-499/24.07.2013г. бяха 

извършени специализирани проверки на терен на 2 643 физически блока с цел 

актуализиране на слоя допустим за подпомагане през периода август – ноември 2013 г., с 

обща площ 104 199 ха.  

Специализираните проверки на терен се извършиха по списък съдържащ 

физическите блокове предоставен от МЗХ. 
 

Теренни проверки 

ОСЗ 2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год 

Айтос 306 150 221 60 324 

Бургас 1 285 568 209 177 147 

Камено 134 50 129 38 80 

Карнобат 595 164 138 88 209 

М. Търново 202 20 36 76 31 

Несебър 202 94 147 74 167 

Поморие 86 412 222 23 215 

Приморско 95 39 33 22 37 

Руен 230 282 498 147 482 

Созопол 160 62 98 60 45 

Средец 1 117 125 167 199 356 

Сунгурларе 810 628 128 266 535 

Царево 97 16 43 69 15 

Общо 5 319 2 610 2 069 1 299 2 643 

 
 

 

 

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”. 

Благодарение на добрата организация на работа, създадена от ОД”З” - Бургас, 

прецизното и в срок изпълнение на проверките от екипите на дирекцията,  доведоха до 

навременното приключване на проверките в областта. Това позволи на ОД”З” - Бургас да 

помогне с два екипа от оОбщинска служба „Земеделие” – Несебър и общинска служба 

„Земеделие” – Карнобат, които да се включат при извършването на специализираните 

проверки на терен в Областна дирекция „Земеделие” – Сливен.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕГИСТРИ 
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Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските производители 

на територията на областта съгласно изискванията на Наредба №3 от 29.01.1999 г., с 

която се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители 

съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители. 

През 2013 година общият брой на регистрираните земеделски производители е 4 

412 бр., като от тях пререгистрираните – 3 979 бр., а новорегистрираните – 433 бр., 

извършени са и 660 актуализации при промяна на обстоятелствата. 

По отношение на регистрираните земеделски производители се наблюдава  

тенденция към увеличаване на общия брой, който е бил най – висок през 2009 г. През 

2010 и 2011 година броят им е намалявал, което според нас се дължи на съвпадане на 

периода за пререгистрация по Наредба №3/1999 г. с периода за регистрация в СИЗП и 

ИСАК.   

Данните, с които разполага Областна дирекция „Земеделие” – Бургас показват, че 

за 2009 г. броя на регистрираните ЗП е най голям, а през 2010 г. и 2011 г. намалява, през 

2012 г. и 2013 г. се увеличава, като резултатите са следните: 

 

 2009 г. – увеличение с 253 бр.; 

 2010 г. – намалява   с1 424 бр.;  

 2011 г. – намалява     с 369 бр.; 

 2012 г. – увеличение   с 31 бр.; 

 2013 г. – увеличение с 104 бр. 

 

 
  

Както е видно от приложените по горе графични данни, броят на регистрираните 

по Наредба №3/1999 г. земеделски производители през 2013г. се увеличава спрямо 2012 г. 

със 104 броя. Това увеличение според нас се дължи на засиления интерес към мерките от 

Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 
 
 
 
 

През 5 – годишния период на сравнение броя на пререгистрираните земеделски 

производители е както следва:  
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 2009 г. – увеличение  с 397 бр.; 

 2010 г. – намалява      с 888 бр.;  

 2011 г. – намалява      с 348 бр.;  

 2012 г. – намалява      с 110 бр.; 

 2013 г. – увеличение  с 433 бр. 

Динамиката в броя на пререгистрираните земеделски производители е представена в 

следната графика. 

 

 
  

В таблицата по-долу са представени данни за броя на земеделските производители, 

които през 2013г. са подали документи за регистрация, пререгистрация и актуализация за 

дейността си по общини в област Бургас. 

 

Брой регистрирани земеделски производители по Наредба 

№3/99 г. в област Бургас по общини 

ОСЗ 

2009 

год. 

2010 

год. 

2011 

год. 

2012 

год. 

 2013 

год. 

Айтос 1 169 880 860 816  797 

Бургас 434 306 316 342  372 

Камено 320 304 296 334  367 

Карнобат 767 748 621 787  760 

МалкоТърново 77 66 99 93  125 

Несебър 155 128 159 144  134 

Поморие 521 470 459 471  483 

Приморско 65 63 61 59    64 

Руен 1 781 766 761 852  865 

Созопол 197 129 100 135  115 

Средец 352 335 334 365  499 

Сунгурларе 527 469 357 373  394 

Царево 86 66 82 89    97 

Общо 6 451 4 730 4 505 4860 5072 

Видно от горната таблица е завишеният брой регистрации извършени в ОС”З” - 

Бургас, Камено, Малко Търново, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Сунгурларе, Царево 

ПРЕРЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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за 2013 г. в сравнение с 2012 г.  Увеличението на броя на ЗП се дължи до голяма степен на 

нарасналия интерес от страна на земеделските стопани, кандидатстващи по схемите за 

кредитиране на бенефициенти по мярка 141 и мярка 112 - “Създаване на стопанства на 

млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013г., Национална 

програма „Пчеларство” и схемите за подпомагане „de minimis”.  

За община Айтос, Карнобат,  Несебър и Созопол се забелязва отрицателен ръст на 

ЗП, което се обяснява с отлива на регистрацията на граждани като земеделски 

производители, които имат за цел не развитие на стопанска дейност, а самоосигуряване с 

цел право на парично обезщетение за бременност и раждане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНАТА ДЕЙНОСТ  НА ОД”З” БУРГАС  
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2.1. 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, Районен съд Несебър, Районен съд 

– Айтос, Окръжен съд  Бургас, Административен съд – Бургас – 15 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 две съдебни 

производства образувани по жалби срещу административни актове на директора на 

ОД”Земеделие” Бургас.  

През периода продължава представителството по образувани в предходен етап дела.  

2.2. Периодично се образуват заповедни производства по чл.410 от ГПК, в резултата на 

които са издадени 10 изпълнителни листи и са образувани изпълнителни дела за 

задължения към ДПФ и ОД”З”.  

2.3. Системно през периода се извършват проверки и  е отговорено на около 150 бр. 

молби, сигнали и жалби, постъпили от граждани относно дейността на ОД ”Земеделие” и 

Общинските служби по земеделие . 

2.4. Проведена е една тръжна процедура за продажба на свободни площи  по реда на 

чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ в землищата на с.Драганци, общ.Карнобат, с.Полски извор, 

общ.Камено. 

Проведена е една  тръжни процедури за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ.  

2.5. 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 

„Доставка чрез покупка на неупотребяван автомобил - Лада „Нива”, разглеждане на 

постъпилите офертите и класиране на кандидатите се проведоха точно и навреме . 

- Проведена процедура по глава 8 „а”, чл.101 „г” от ЗОП за определяне на изпълнител на   

„Закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства”,  разглеждане 

на постъпилите офертите и класиране на кандидатите се проведоха прецизно. 

- Проведена процедура по глава 8 „а”, чл.101 „г” от ЗОП за определяне на изпълнител на   

„Доставка на рекламни материали за нуждите на системата за Земеделска счетоводна 

информация”, разглеждането на постъпилите офертите и класиране на кандидатите се 

проведоха прецизно. 

- Проведена процедура по глава 8 „а”, чл.101 „г” от ЗОП за определяне на изпълнител на 

доставка с предмет „Публична покана за изготвяне на пазарни експерни оценки  на 

земеделски земи от ДПФ заети с трайни насаждения”. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

4. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИ ЗАДАЧИ В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ.  
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По инициатива на Областна дирекция „Земеделие” - Бургас на 29.03.2012 г., бе 

създадена Областна експертна комисия по животновъдство. Целите и приоритетите в 

дейността на комисията са очертани в духа на европейската интеграция и насърчаване на 

капиталовата политика, както и с оглед на природните дадености за осъществяване на 

ефективно земеделие в Бургаска област, за развитие на модерно, конкурентноспособно и 

пазарно ориентирано  животновъдство в Бургаски регион.  

Съобразно възприетите в Програмата на комисията за 2013г. дейностти, 

организацията и провеждането на мероприятия  с  животновъдите  на територията на 

Бургаска област са  както следва: 

4.1. Информационна кампания  

1. Схема на държавна помощ - „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците. 

2. Схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към свинете”. 

През месец февруари 2013г. Областна Дирекция „Земеделие” - Бургас информира 

всички животновъди, които на територията на Бургаска област отглеждат свине и птици 

за започващия на 7 март прием за втори транш по схемите за реализиране на доброволно 

поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците.  

Ползите от кампанията касаят ЕТ „Дивекс-2-Георги Георгиев” от гр. Айтос, 

намиращ се в гр. Айтос, който е един от петте регистрирани животновъдни обекти за 

отглеждане на птици  в Бургаска област, която се възползва от първият прием, подаде 

документи и усвои средствата по програмата. Георги Иванов Георгиев от гр. Бургас, с 

обект 2BG02121 - 950 бр., намиращ се в кв. Горно Eзерово бе надлежно информиран и 

подпомогнат да кандидатства за помощта в края  на  втория транш по схемите за 

реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците по 

мярка „Гарантиране на оптимално хранене на птиците, чрез заместване на животински 

протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и 

незаменими аминокиселини.” 

Документи подадоха и трите от общо черири свинеферми, които са регистрирани 

по член 137 от ЗВД на територията на област Бургас. И трите свиневъдни ферми 

реализираха доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете.   

 

4.2. Провеждане на два  информационни семинари със земеделски 

производители на тема: 

 

- Мярка 213 ”Плащания по Натура 2000 и плащания свързани с Директива 2000/60 

на ЕК- за земеделски земи”. 

- Мярка 214 „Агроекологични плащания” 

На 5 и 6 март 2013г., в присъствието на повече от 200 земеделски производители 

от Бургаска област в Карнобат и Бургас се проведоха информационни срещи с лектори: 

Теофана Иванова – главен експерт и Евгени Гергов - главен експерт в Дирекция 

”Развитие на селските райони” – МЗХ, отдел "Конкурентноспособност, селски райони и 

компенсаторни плащания" обстойно развиха  обхвата на горепосочените мерки. Най-

голям интерес се отчита към подмярка "Опазване на почвите и водите" направление 

"Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите".  

 

 

 

 

Ползи: 
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В нашата област имаше много голям интерес към мярка 214 „Агроекологични 

плащания”, подмярка "Опазване на почвите и водите" направление "Въвеждане на 

сеитбообращение за опазване на почвите и водите". Подадени са 269 заявления по тази 

мярка, за площ  500 000 дка. 

 

4.3. Организиране на информационна среща на тема: 

 

1. Основните насоки за следващия програмен период на Общата селскостопанска 

политика (2014-2020 г.)  

На 15 март 2013г., в присъствието на 100 земеделски производители от Бургаска 

област в Бургас се проведе информационна среща с лектори: Цветелина Мариновска – ст. 

експерт и Симеон Кузманов - главен експерт - Отдел "Директни плащания" - Дирекция 

"Директни плащания и пазарна подкрепа" МЗХ.  

 

4.4. Провеждане на информационен семинар с експерти от МЗХ: 

 

 На 25.04.2013г., в Бургас, в изпълнение на целите на ЕК по животновъдство, 

със съдействието на Министъра на земеделието и храните, в присъствието на 100 

животновъди – говедовъди, овцевъди и пчелари от Бургаски регион се проведе 

информационна среща с експерти от МЗХ на тема: 

1. „Преживното животновъдство през 2013 г. и в новия програмен период 2014 – 

2020 г.”  

Лектор: – Силвия Василева, началник отдел „Животновъдство и генетични 

ресурси”, дирекция „Животновъдство” МЗХ. 

2. Новите моменти в Националната програма по пчеларство  за тригодишния 

период 2014-2016г;  

Лектор: Мариета Нейкова, държавен експерт отдел „Животновъдство и генетични 

ресурси”, дирекция „Животновъдство” МЗХ. 

3. Промени в Закона за ветеринарномедицинска дейност; 

 Лектор: д-р Георги Пискюлиев - нач.отдел „Здравеопазване на животни”, д-р Иван 

Панайотов – главен инспектор -  отдел „Здравеопазване на животни”, ОДБХ - Бургас. 

 

Ползи:  

 

Отчитайки огромния интерес към събитията, значителния обем и характер на 

зададените въпроси, както и удовлетвореността на животновъдите от проведените срещи 

ни дават увереност за ползата от провеждане и на последващи информационни събития от 

този характер. Много компетентно и задълбочено, с голяма вещина и ангажираност 

експертите от МЗХ г-жа Мариета Нейкова, държавен експерт отдел „Животновъдство и 

генетични ресурси”, г-жа Силвия Василева, началник отдел „Животновъдство и 

генетични ресурси” и д-р Възелова - Директор на дирекция ”Животновъдство” 

предоставиха на вниманието на говедовъди, овцевъди и пчелари от региона последните 

промени, касаещи развитието на млечното животновъдство през 2013 г. и в новия 

програмен период 2014 – 2020 г., новите моменти в Националната програма по 

пчеларство за тригодишния период 2014-2016г., проектите за изменение и допълнение на  

Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества 

суровини и храни от животински произход, Проекта за изменение и допълнение на Закона 

за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския 

съюз, Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. „Кое налага 

необходимостта от поставяне на електронни ушни марки на дребни преживни животни 

предназначени за клане, защото това е голям разход за животновъдите?; Защо няма 

застраховка за кражба на кошери?; Защо са ниски изкупните цени на агнешкото преди 

Великден?; Защо няма Директни плащания за пчели?; Защо е необходима ежегодната 
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регистрация на земеделските производители, която административно утежнява дейността 

им?; Ще има ли таван на субсидиите за зърнопроизводителите?;  Ще има ли държавна 

помощ за подпомагане на пчеларите, които имат „Синдрома на празния кошер?” са част 

от въпросите, които вълнуваха животновъдите от регионана, на  които бе отговорено 

компетентно и точно с ангажимент за запознаване на министър и зам. министър на МЗХ и 

последващо решаване на някои от тях. 

 

4.5. Провеждане на информационен семинар с експерти от МЗХ: 

 

 На 22.07.2013г., в гр. Средец, в изпълнение на целите на ЕК по 

животновъдство, със съдействието на Министъра на земеделието и храните, в 

присъствието на 110 животновъди – говедовъди, овцевъди и пчелари от Бургаски регион 

се проведе информационна среща - семинар при следния дневен ред:   

1. Държавна политика в подкрепа на животновъдството в Странджа. 

 Павел Маринов - Областен Управител на област Бургас 

2. Състояние и възможности за използване на природните ресурси в Странджа. 

Говедовъдство, овцевъдство и козевъдство - традиции и нови идеи за развитие в района 

на Странджа. 

Лектор: проф. Марин Тодоров – Институт по планинско животновъдство и 

земеделие гр. Троян 

 3. Сдружения на производители - предпоставка за  устойчиво развитие на 

животновъдството -  икономически, социални и екологични аспекти. Възможности за 

производство на екологично чисти животински продукти в района на Странджа. 

 Лектор: Доц. Стайка Лалева – Директор на Института по земеделие гр. Стара 

Загора 

 4. Дискусия по проблемите на животновъдството в Странджа. Обсъждане на 

законодателни инициативи и предложения. 

 д-р Златка Възелова - Директор дирекция  “Животновъдство” - МЗХ 

 г-жа Силвия Василева - началник отдел “Животновъдство и генетични ресурси”  

 

Ползи: 

 

След четиричасови дебати и обсъждания срещата приключи с две основни 

обещания: 

 1. Г-н Павел Маринов – Областен управител на Бургас ще проведе регулярни  

срещи с животновъди по негово и тяхно искане. 

 2. Програмата за ускорено развитие на местното овцевъдство в България  - 

Югоизточния регион – Странджа и Сакар би  дала възможност да се произведат 10 000 

агнета годишно, ако проекта бъде подписан и от двете страни. 

 

4.6. Провеждане на информационен семинар с пчеларите от 

Бургаска област. 

 

 Областната експертна комисия по животновъдство се отнася с огромно 

уважение към тежкия пчеларски труд, към отговорната и важна мисия на пчеларите да 

опазите биологичното разнообразие и екологичното равновесие в природата, 

посвещавайки се на производството на ценните и незаменими продукти мед, восък, 

пчелно млечице, пчелен цветен прашец, пчелна отрова и прополис, както и да 

допринесете за поддържане на биологичното разнообразие и опрашване на 

селскостопанските култури и диворастящи растения. Осъзнаваме, че изчезването на 
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пчелите не е тревога само за пчеларите, защото пчелите отговарят за опрашването и 

тяхната липса реално ще се отрази на целия отрасъл селско стопанство.  

Като взе това в предвид, ОД”З” - Бургас на 20.09.2013г. организира среща на 

пчеларите от региона с експерти от ОДБХ, ОД на ДФЗ, Териториален офис на ССЗ, 

представители на Общинските администрации от областта, земеделски производители по 

следните теми: 

 1. Основните насоки за следващия програмен период на Общата селскостопанска 

политика (2014-2020 г.), касаещи пчеларството както и новите моменти в Националната 

програма по пчеларство  за тригодишния период 2014-2016г. 

2. Контрол и регламентирани задължения на земеделските производителите при 

провеждане на растително-защитни мероприятия. 

Лектор: ОДБХ - Бургас 

3. Обсъждане възможностите за обучение на пчеларите от региона. 

Лектор:ТООБ – Бургас към НССЗ -  София  

4. Задължения на собствениците на пчелини и Регистрираните ветеринарни лекари 

към ОДБХ – Бургас, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската  

дейност.  

Лектор: ОДБХ - Бургас 

 

 

 Ползи: 

 

Областна дирекция „Земеделие” - Бургас изготви предложение за промяна на  

Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните 

семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни 

и дезинсекционни дейности на МЗГ -  обн. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.82 от 

19 Септември 2008г. относно: 

 -оповестяване при третиране с наземна техника както следва – настоящият текст 

„Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е 

длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането за 

използване на авиационна техника за пръскане на растителността с продукти за 

растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответната община и 

съответнат ОДБХ и регионални управления на горите (РУГ). „ да се промени по следният 

начин: „Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност 

е длъжен писмено да уведоми не по-късно от 5 дни преди началото на третирането за 

използване на авиационна и наземна техника за пръскане на растителността с продукти за 

растителна защита и препарати за дезинфекция и дезинсекция съответната община и 

съответните регионални служби за растителна защита (РСРЗ), ОДБХ и регионални 

управления на горите (РУГ).  

 

За втора поредна година Експертната комисия по животновъдство - Бургас 

раздаде своите Годишни награди - "Най - добър фермер животновъд за 2013г."        

на традиционния годишен отчет пред повече от 150  животновъди в областта. Годишното  

отчетно събрание и официалното връчване на годишните награди се проведе на 13 

декември /петък/  2013 г. от 10:30 часа, в гр. Бургас, хотел България, зала „Компас”. 

 Идеята беше да се отличат най - добрите фермери, които се занимават с 

животновъдство, да се подкрепят добрите идеи и проекти, да се стимулират и отличат 

най-добрите практики в съответната област, да популяризират сред обществеността най-

талантливите и способни фермери, тяхната дейност и успехи в родното животновъдство. 

Наградите отличават животновъди с високи постижения в управлението на личните им 

стопанства. До края на м. октомври, по установени вече критерии, Регионалните 

асоциации на млекопроизводителите в Бургаска област, Общинските служби по 

Земеделие към ОД”З” - Бургас, Областната дирекция по безопасност на храните - гр. 
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Бургас, Националната  служба за съвети в земеделието - офис Бургас, Изпълнителната 

агенция по селекция и репродукция в животновъдството излъчиха 13 номинации. 

Фермерите са посетени на място от специално жури. Подходът към избора на най-добрия 

е комплексен. Натежават състоянието на сградовия фонд и оборудване на фермата, 

състоянието на животните, компетентността на фермера. 

 

Тази година са връчени 3 стандартни приза, както следва: 

 

Най - добър  животновъд - говедовъд 2013г. - Toдор Йорданов Узунов - фермер 

говедовъд; 

Най - добър  животновъд - овцевъд 2013г. - Валентин Атанасов Костов - 

фермер овцевъд; 

Най - добър  животновъд-пчелар 2013г.   -  Мустафа Ахмед Ариф фермер  

пчелар; 

 

Специалните награди бяха връчени за : 

 

Най – всеотдаен млад животновъд за 2013 на Щерион Петров Стаматов 

фермер овцеввъд; 

Най – самобитен животновъд  за 2013г. на Стоян Стамов Илиев – фермер 

биволовъд; 

Най – находчив животновъд   за 2013г. на Михаил Димитров Михайлов – 

фермер говедовъд; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АГРОСТАТИСТИКА 
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5.1. ДОБИВИ  ОТ  ОСНОВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  КУЛТУРИ  – РЕКОЛТА 2012 г. в  

ОБЛАСТ  БУРГАС 

Проведеното наблюдение за добивите от основни земеделски култури в област 

Бургас стартира на 23.11.2012 г. и завърши на 28.01.2013 г. с изготвяне на анализ и доклад 

от получените резултати.  

Участваха – 12 /дванадесет/ експерти от ОС”З” в съответните общини, като 

обучението им се извърши индивидуално с всеки един, съобразявайки се с ангажиментите 

им и с периода на счетоводното им отчитане в ОД»Земеделие» Бургас. 

Въведени в програмата са 232 броя стопанства. 

По първоначални данни, необработени статистически и на основание 

извадковото наблюдение за област Бургас, добивите от основни селскостопански култури 

са следните : 

 

А. Зърнени култури : 

Анкетираните 195 действащи стопанства по извадка са обявили следните площи и 

добиви от основните зърнени култури : 

 

Табл. 1 Засети, реколтирани , нереколтирани , прогнозни площи в /дка/ и среден 

добив от основните зърнени култури : 

 

Наименование на 

култура 

Общо 

засети 

площи 

/дка/ 

Реколтирани 

площи /дка/ 

Нереколтирани 

площи/пропаднали 

култури/ дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Прогнозни 

площи 

2012 /дка/ 

Общо обикновена 

(мека) пшеница 495580.5 492927.5 1943 383 491663.4 

Общо твърда 

пшеница * * * * * 

Общо ечемик-

зимен 217388.8 210427.6 6961.2 319 202500.4 

Общо ечемик-

пролетен * * * * * 

Ръж * * * * * 

Тритикале * * * * * 

Овес 4567.7 4472.1 95.6 190 4062.5 

Просо 4857 4857 0  111 281 

Царевица за 

зърно-напоявана 2147.2 2147.2 0  311 4122 

Царевица за 

зърно-

ненапоявана 18575 18575 0  274 8864 

Сорго 3515.9 3503.4 12.5 153 1976 

Фуражен грах-

зърно * * * * * 

Фий-семе * * * * * 

Общо зърнени 751423.1 741690.8 9022.3   717846.3 

*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от  три лица или в 

които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от  общия обем. Съгласно чл. 26 

от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят. 
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    Площта на общо засетите зърнени култури е 751 423.1 дка, което спрямо общата 

площ от годишната земеделска статистика  за 2012 година  – 910 707.1 дка ,  представлява 

приблизително 82,5 % от цялата съвкупност.  

 

Б. Индустриални култури :  
 

Анкетираните земеделски стопанства по извадка са обявили следните площи 

/засети и прогнозни в дка/ при индустриалните култури със съответния среден добив: 

 

Табл.2 Индустриални култури – площи и среден добив : 

 

Наименование 

на културата 

Общо 

засети 

площи 

(дка) 

Реколтирани 

площи (дка) 

Нереколтирани 

площи/пропаднали 

култури (дка) 

Среден 

добив 

/кг/дка/ 

Прогнозни 

площи за 

2012 /дка/ 

Тютюн-

Ориенталски 336 336   155 337 

Лавандула * * * * * 

Кориандър 97284.76 97181.76 103 97.6 62334 

*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. 

    

Най-голям е делът на кориандъра 97,49% от общата площ на  индустриалните 

култури.   

В Годишната земеделска статистика 2011/2012 година, общата площ на кориандъра 

е 147 583.0 дка, следователно при извадковата анкета са обхванати 67,6 % от площта на 

съответната култура. 

От индустриалните култури, в област Бургас се отглеждат и валериана, маточина, 

резене, силибум и градински чай “Салвия”, но съгласно чл. 26 от Закона за статистиката, 

тези данни не могат да бъдат предоставени.  

     

В. Маслодайни култури : 

 

Получените резултати  от анкетираните стопанства по отношение на  

маслодайните  култури са следните : 

 

 

Табл.3 Маслодайни култури – площи в /дка/ и среден добив /кг/дка/ : 

Наименование 

на културата 

Общо 

засети 

площи 

(дка) 

Реколтирани 

площи (дка) 

Нереколтирани 

площи/пропаднали 

култури (дка) 

Среден 

добив 

/кг/дка/ 

Прогнозни 

площи 

2012 /дка/ 

Слънчоглед - 

маслодаен 340069.3 332827.1 7242.2 160 268178 

Слънчоглед - 

шарен 5522 5522 0  177 1275 

Рапица 55762.2 26635.2 29127 183 95686 

Маслодаен лен * * * * * 

Тикви за 

семки * * * * * 

Общо : 386424.5 344055.3 42369.2 0 342052 
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*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от  три лица или в 

които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от  общия обем. Съгласно чл. 26 

от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят. 

 

 През стопанската 2011/2012 г. площта на слънчогледа се е увеличила спрямо 

2010/2011 с 21,3 %, което се дължи на пропадане на част от площите засети с рапица.  

Нереколтираните площи при рапицата /поради измръзване/ са 29 127 дка и представляват 

52,23 %  от общо засетите.  

 

Разпределението на площта от основните маслодайни култури / слънчоглед и 

рапица/ в дка , за периода от стопанската 2005/2006 г. до 2011/2012 г., е представено на 

следната фигура: 

 

 
 

 Съпоставка на средните добиви през селскостопанските години /от 2005/2006 до 

2011/2012/ по отношение на основните маслодайни култури – слънчоглед маслодаен и 

рапица, е направена на следната фигура : 

 
 

Видно е, че най-ниски са добивите през стопанската 2006/2007 година, което се 

дължи на лошите агрометеорологични условия през периода, следва стопанската 

2005/2006. По отношение на слънчогледа, най-висок  е добива през стопанската 2009/2010 

година, а при рапицата през стопанската 2007/2008 година. 

Г. Фуражни култури: 

Обявените площи от анкетираните стопанства за фуражните култури в дка, както и 

средните им добиви са представени в табл.4 

0 100000 200000 300000 400000

Площ - 2011/2012 /дка/

Площ - 2010/2011 /дка/

Площ - 2009/2010 /дка/

Площ - 2008/2009 /дка/

Площ - 2007/2008 /дка/

Площ - 2006/2007 /дка/

Площ - 2005/2006 /дка/

Слънчоглед-маслодаен

Рапица

0

50

100

150

200

250

Слънчоглед-маслодаен Рапица

Среден добив през 2006 г.

Среден добив през 2007 г.

Среден добив през 2008 г.

Среден добив през 2009 г.

Среден добив през 2010 г.

Среден добив през 2011 г.

Среден добив през 2012 г.



 - 85 - 

Табл.4 Фуражни култури – площи в/дка/ и среден добив /кг/дка/ : 

 

Наименование 

Общо 

засети 

площи 

(дка) 

Реколтирани 

площи (дка) 

Нереколтирани 

площи/Пропаднали 

култури (дка) 

Среден 

добив 

/кг/дка/ 

Прогнозни 

площи за 

реколта 

2012 /дка/ 

Царевица за 

силаж и за 

зелено 

изхранване 3638.3 3638.3 0 851 3573 

Люцерна (суха 

маса) * * * * * 

Постоянни 

ливади за сено 9426.8 9342.8 /// 118 8130.4 

*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от  три лица или в 

които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от  общия обем. Съгласно чл. 26 

от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят. 

 

  Д. Прогнозни площи : 

 

За област Бургас прогнозните площи, обявени от анкетираните действащи 

стопанства са  представени в табл. 5 

 

Табл. 5 Прогнозни площи в дка : 

 

Пшеница 

зимна 

Ечемик-

зимен 

Слънчоглед 

маслодаен Рапица Кориандър 

Прогнозни 

площи /дка/ 

 

491 663.4 202 500.4 268 178 95 686 62 334 

 

Общо площта, заета с есенни култури и засята към момента на анкетиране за 

стопанската 2012/2013 г. е  790 478.60 дка. 

 

Въвеждането на анкетните карти се извърши от експерта по агростатистика. Експорт 

от програмата е направен в срок.  

 

5.2. ПРОИЗВОДСТВО НА ГРОЗДЕ  И ВИНО В ОБЛАСТ   БУРГАС – РЕКОЛТА 

2012 година. 

 

Наблюдението започна на 18.12.2012 г. с участници – 12 /дванадесет/ експерти от 

ОС”З” в съответните общини.  

Обучение на експертите се извърши индивидуално с всеки един, съобразявайки се 

с ангажиментите им и с периода на счетоводното им отчитане в ОД»Земеделие» Бургас. 

Отговорниците от ОС»З» получиха инструкции , списък на земеделските стопанства по 

общини, анкетни карти и подписаха Декларации за статистическа тайна и обучение . 

 Размерът на извадката е от 159 броя стопанства.  

Общата площ /дка/ на лозята /без асми/ от анкетираните 120 земеделски стопанства е 

15 317.6 дка, като в тази площ са включени младите лозови насаждения, както и 

изоставените, 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 : 
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Вид на 

лозовите 

насаждения 

Плододаващи 

лозя /дка/ 

Млади лозя 

/дка/ 

Изоставени  

лозя  /дка/ 

Червени 3786.3 * 442.8 

Бели 8576.8 * 1419.6 

Десертни 219.3 * * 

*Статистически данни, които обобщават данните за по-малко от  три лица или в 

които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от  общия обем. Съгласно чл. 26 

от Закона за статистиката тези данни не могат да се разгласяват или предоставят. 

 

В проценти, съотношението между изоставените лозови насаждения спрямо 

плододаващите е приблизително 14,8 %.  

 

Площта на лозята, обхваната от извадковата анкета, спрямо Годишната земеделска 

статистика, представлява приблизително  12,2 % от  общата площ на лозовите насаждения 

в област Бургас. Като причина за този нисък процент е факта, че извадката през 2012 г. е 

редуцирана до минимум т.е. от списъците за анкетиране са премахнати крупните лозарски 

стопанства, регистрирани в ИАЛВ. Информацията за тях ще се използва от наличните 

данни във всички административни източници и ще се добави при анализа на централно 

ниво. 

 

Червените винени лозя заемат 30% от общата анкетирана площ,  следват белите 

винени 68 % и десертните лозя, които заемат 2% от общата площ в дка. 

 

По отношение на реализацията на произведеното грозде, най-голям е дела на 

собствената консумация и преработка - 4 035 025 кг, следва продажба на преработва-тели 

без договор - 1 706 260 кг. и грозде, продадено на преработватели с договор 789 786 кг.  

 

Лозовите насаждения в област Бургас през 2012 се характеризират с добро ниво на 

агротехника и фитосанитарно състояние. Съществуват насаждения, в които са 

осъществени по шест -седем пръскания. Отлично агротехническо състояние имат и  

новосъздадените млади лозя.  

        

5.3.  ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОБЛАСТ   БУРГАС – РЕКОЛТА 2012. 

 

В изпълнение на писмо на МЗХ с изх. № 9166 – 120/12.11.2012, в периода от 

19.11.2012 г. до 10.01.2013 г. се проведе статистическо изследване “Производство на 

зеленчуци – реколта 2012 г. ”. 

      Анкетирането на стопанствата се извърши от експерти и специалисти от 

структурите на ОД «Земеделие» гр. Бургас на територита на 13 – те общини в област 

Бургас. 

 Въведени в програма  са 255 броя стопанства, от които действащи 206 броя. 

 

 По първоначални данни, необработени статистически, основната площ на 

зеленчуците /открита и оранжерийна/ за област Бургас е  19 657, 97 дка.  

В таблица 1 е представено разпределението на площите, заети със зеленчуци по 

общини: 

 

Табл.1 Разпределение на откритите и оранжерийни площи по общини  в дка : 

 

Код Наименование Открити Оранжерии общо  Общо 
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община община площи /дка/ /дка/  /дка/ 

BGS01 Айтос 2068.74 58.09 2126.83 

BGS04 Бургас 554.30 91.20 645.50 

BGS06 Средец * 0.00 * 

BGS08 Камено 3738.40 16.20 3754.60 

BGS09 Карнобат 3530.10 * 3539.77 

BGS12 

Малко 

Търново * 0.00 * 

BGS13 Царево * 0.00 * 

BGS15 Несебър * * * 

BGS17 Поморие 304.20 24.27 328.47 

BGS18 Руен 8735.90 0.00 8735.90 

BGS21 Созопол 178.90 * 188.50 

BGS23 Сунгурларе 210.90 0.00 210.90 

  
Общо за 

областта 19 410.94 247.03 19 657.97 

 

                  Видно е, че в община Руен зеленчукопроизводството е най-развито -  8735,90 

дка, следват общините Камено – 3 754,60 дка и Айтос – 3 539,77 дка. 

 

                 Съпоставка на откритите площи, обхванати през 2012 г., с тези през  2009 г., 

2010 г. и 2011 г. е представена в табл.2 : 

 

 

 

 

 

Табл.2  Открити и оранжерийни площи в дка през  2009, 2010, 2011 и 2012 г.: 

 

Година 
Открити 

площи  /дка/ 

Оранжерии 

общо /дка/ 
Общо /дка/ 

2009 15 499.277 250.18 15 750.16 

2010 13 605.6 202.4 13 808.1 

2011 11 694.95 269.23 11 964.18 

2012 19 410.94 247.03 19 657.97 

 

При съпоставка на откритите площите, заети със зеленчуци през 2012 г. спрямо 

2011 г. се наблюдава увеличение  със 7 715,99 дка, т.е. приблизително с 39,75 %.  

При оранжерийните площи е налице  намаление с 8,3 % през 2012 г. спрямо 2011 

година.  

            Разгънатите площи в дка, по видове зеленчуци и средни добиви – реколта 2012 г., 

получени при анкетиране на стопанствата от извадката са следните : 

 

 

А/ От открити площи: 

 

Табл.3 Разпределение на откритите площи по видове зеленчуци, производство и среден 

добив : 

Зеленчуци 

Открити 

площи (дка) 

2012 г. 

Производство (кг) 

2012 г. 

Среден добив (кг/дка) 

2012 г. 
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I. Плодови зеленчуци 

Домати 281.9 454115 1611 

Пипер - сладък 237.3 236390 996 

Лют пипер * * * 

Патладжан * * * 

Краставици 20 30450 1523 

Корнишони 8.5 26500 3155 

Тикви 98.1 149100 1520 

Тиквички 67 97050 1449 

Дини 275.9 559430 2028 

Пъпеши 225.5 332300 1474 

II. Бобови 

Градински фасул * * * 

Бакла - зелена * * * 

Фасул - зърно 14.7 1380 94 

Леща * * * 

Нахут 2633.1 383300 146 

III. Листостъблени зеленчуци 

Главесто зеле 270.8 531770 1964 

Други листостъблени 

зеленчуци (салати, 

марули, спанак, 

магданоз, копър 

целина, цветно зеле, 

лук кромид-зелен, 

чесън-зелен) 111.2 119430 1074 

IV. Кореноплодни и клубеноплодни 

Картофи 449.3 813073 1810 

Моркови 239.5 174900 730 

Лук кромид - зрял 3912.3 33335580 853 

Чесън – зрял 137.4 49605 178  

Праз 27.7 38500 1390 

Арпаджик 570 362000 635 

Др. кореноплоди /репи, 

репички/ * * * 

V. Ягоди * * * 

VI. Култивирани 

гъби * * * 

 

За  област Бургас през 2012 г. най-голяма е площта заета от лук кромид зрял – 3912, 

3 дка.  Следват културите :  нахут – 2633,1 дка, арпаджик - 570 дка, картофи – 449,3 дка, 

домати – 281,9 дка и др. 

          
В сравнение със стопанската 2010/2011 година, добивите за 2011/2012 г. от 

откритите площи са по-ниски при следните зеленчуци : при чесън зрял – с 50,6%,  при 

доматите – с 33%, при краставиците – с 25,6%. Причина за това са неблагоприятните 

климатични условия,  изразяващи се в проливни дъждове и градушки, последвани от 

продължителна суша.  

По – високи са добивите   при арпаджика – с 19,8 %, при лук кромид зрял – с 5,9% и 

при картофите – с 1,9%.  
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Откритите  площи,  от които не е прибрана продукция поради лоши климатични 

условия за периода от 01.11.2011 до 31.10.2012 г. са общо 7 076,8 дка.  

  

Б/ Оранжерии: 

Разпределението на оранжерийните зеленчуци по видове, разгъната площ в дка и 

среден добив кг/дка е представено в табл.4 : 

 

Табл.4 Оранжерийни зеленчуци – площ, производство, среден добив 

Зеленчуци - 

наименование 

Площ на 

оранжериите 

(стъклени и 

полиетиленови) 

(дка) 

Производство 

(кг) 

Среден добив 

(кг/дка) 

Домати 134.27 540 150 4 023 

Корнишони * * * 

Краставици 53.45 238 000 4 453 

Лук кромид – зелен * * * 

Марули 11 15 500 1 409 

Пипер - сладък 27.47 52 600 1 915 

Репички 3.05 980 321 

Салати 43.1 59 940 1 391 

Чесън зелен * * * 

Магданоз * * * 

Спанак * * * 

Общо за областта 334.53 956 340   

 

Видно е, че от анкетираните стопанства, най-голяма площ заемат следните 

оранжерийни зеленчуци : домати 134, 27 дка, което представлява приблизително 40 % от 

общата площ. Следват: краставиците  - 16 % и  салатите -  13 % . 

 

Разпределението в % на видовете оранжерийни зеленчуци е следното : 

 
В сравнение със стопанската 2010/2011 година, при оранжерийните зеленчуци  се 

наблюдава увеличение на добивите за 2011/2012 г. както следва: при марулите 

приблизително с 53,5%, при пипера – със 17%, при доматите  – с 5 %, при краставиците – 

с 3%, при  салатите – с 2%. 

Предвидените от анкетираните земеделски производители площи за засаждане 

/открити и оранжерийни/ в дка,  за стопанската 201/2012 г.  са представени в табл. 5 . 

 

Табл.5 Прогнозни площи в дка : 

 

Видове зеленчуци 

Прогнозни открити 

площи в дка 

Прогнозни оранжерийни 

площи в дка 

Домати

40%

Краставици

16%

Пипер - 

сладък

8%

Салати

13%

Репички

1%

Други

19%

Марули

3%
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Главесто зеле 170.1 0  

Дини 360.5 0  

Домати 189.35 136.87 

Картофи 632.1  0 

Лук кромид - зрял 3586.7  0 

Нахут 3510  0 

Пипер - сладък 240.05 27.55 

Сладка царевица 67.5 0  

Арпаджик 624 0  

Краставици 13.3 55.82 

Пъпеши 252.1 0  

Други зеленчуци * * 

Лук кромид – зелен * * 

Марули * * 

Моркови 179.5 0  

Патладжан * 0 

Праз 18.5 0 

Тикви 88 0  

ягоди * 0  

Тиквички 63.8 0 

Фасул - зърно * 0 

Цветно зеле (карфиол) * 0  

Чесън – зрял 47 0  

Общо за областта 11 928.4 256.58 

 

 Обявените открити прогнозни площи в дка за стопанската 2012/2013г. са по-малко  

приблизително с 38,5 % в сравнение с площта на реално отглежданите през 2012 г. 

зеленчукови култури на открити площи.  

 

Причините за това са : 

-   липса на решение от страна на стопаните за видовете зеленчуци, които предстои 

да отглеждат към момента на анкетиране ; 

-   нерентабилност в зеленчукопроизводството – високите разходи, ниските 

добиви, трудната реализация,  които довеждат до колебание на част от 

зеленчукопроизводителите за дейността им в бъдещ период. 

 

По отношение на реализацията на произведената продукция, 90,8 % от общо 

произведената е реализирана за търговската мрежа. Следва продажба на произведената 

продукция за преработвателни предприятия , за собствена консумация и износ.  

 

5.4. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ  В ОБЛАСТ   БУРГАС – 

РЕКОЛТА 2012. 

 

Наблюдението се извърши по извадка, съдържаща 395 броя стопанства, от които 

след анкетиране действащи  останаха 356 броя . 

 

От 122 стопанства анкетирани със статут “наследени” в продуктовата анкета, 90 са с 

данни в анкета “Структура на овощните насаждения “ проведена от 30.07.2012 до 

31.10.2012 г.. Същите са включени в последващия анализ, който е първоначален, 

необработен статистически.  

  Площта на овощните насаждения обявени в анкетните карти по извадка е 30 300.93 дка , 

разпределена както следва: 
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- Плододаващи  -             24 404.92 дка 

- Млади, невстъпили в плододаване  - 5 318.41 дка 

- Изоставени –       577.60 дка. 

Разпределението по видове трайни насаждения със съответните площи в дка е 

представена на табл.1 : 

 

Табл. 1 Площ в дка на трайните насаждения по видове /плододаващи, 

невстъпили в плододаване, изоставени/: 

 

Наименование Плододаващи 

(дка) 

Невстъпили в 

плододаване 

(дка) 

Изоставени 

(дка) 

Обща площ 

(дка) 

Ябълки 2310.8 209.4 * 2520.2 

Круши 641.9 116.6 0 758.5 

Кайсии зарзали 290.7 106.6 0 397.3 

Праскови 2095.01 170.4 * 2265.41 

Нектарини 649.5 398 0 1047.5 

Сливи 1780.6 584.1 0 2364.7 

Череши 11567.6 2143.4 * 13711 

Вишни 121.3 0 0 121.3 

Орехи 1301.81 422.81 * 1724.62 

Бадеми 3454.9 807.3 * 4262.2 

Лешници 58.9 315.4   374.3 

Арония * * 0 * 

Малини * * 0 * 

Смокини * * 0 * 

Други овощни 

видове * * * * 

ОБЩО 24404.92 5318.41 

 

577.60 

 30300.93 

 

Най-разпространеният овощен вид в област Бургас са черешите   13711 дка, 

следват   бадемите с площ    4262,2 дка, ябълките 2520,2 дка,  сливите 2364,7 дка, 

прасковите 2265,41 дка и орехи 1724,62 дка. 

 

Разпределението на плододаващите трайни насаждения по видове и в процентно 

съотношение  е представено на следната фигура: 
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Фиг.1 

 
 

Общата площ на плододаващите трайни се е увеличила с 16,86% в сравнение със 

стопанската 2010/2011 година, което се дължи на факта, че част от младите трайни 

насаждения са встъпили  в плододаване.  

Съпоставка на площите в дка за периода от стопанската 2008/2009 до 2011/2012 

година е представена на табл.2 : 

 

Табл.2 Площ на овощните насаждения по години : 

Стопанска 

година 

Плододаващи площи           

(дка) 

Невстъпили в 

плододаване (дка) 

Изоставени площи          

(дка) 

2008/2009 14394.00 8175.65 235.0 

2009/2010 16954.70 3945.10 422.0 

2010/2011 20290.35 7079.35 2564.7 

2011/2012 24404.92 5318.41 577.6 

 

Средните добиви на някои овощни видове, получени след въвеждане на 

стопанствата в програмата и  необработени статистически са следните : 

 

 

 

 

 Табл.3 Средни добиви : 

Наименование 

на овощния вид 

Плододаващи 

(дка) 

Общо произведена 

продукция / кг/ 
Среден  добив  кг/дка 

Бадеми 3454.09 88978 26 

Праскови 2095.01 876830 419 

Сливи 1780.06 697655 392 

Череши 11567.06 2078923 180 

Ябълки 2310.08 2532950 1096 

 

Добивът при прасковите, сливите и черешите е нисък, поради лошите климатични 

условия, съществували през стопанската 2011/2012 година. Трябва да се отбележи, че 

бадемовите насаждения в областта са твърде стари, което е и причина за ниския добив 

при този вид. 

Плододаващи овощни видове (дка)

Ябълки

10%

Сливи

7%

Бадеми

14%

Орехи

5%

Кайсии

 зарзали

1%

Праскови

9%

Нектарини

3%
Череши

48%

Круши

3%
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По отношение на реализацията на произведената продукция от плодове – реколта 

2012 година, проблем през годината не е отчетен от анкетираните стопанства т.е. 

продукцията е реализирана на сто процента.  

 

           5.5. НАБЛЮДЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ В 

РБЪЛГАРИЯ КЪМ 1-ВИ НОЕМВРИ 2012 ГОДИНА. 

 

 Съответното наблюдение е извадково, състоящо се от професионални стопанства 

за анкетиране общо за област Бургас - 807 броя.  

 

В компютърната програма са въведени 946 броя стопанства, разпределени както 

следва: 

 742 бр. действащи стопанства 

 171 бр. прекратили дейност като животновъдни стопанства, от които 6 броя 

действащи с друга дейност 

 32 бр. наследени стопанства 

 1 бр. Стопанства, отказало информация, което е заменено. 

 

Наличният брой животни за област Бургас към 01.11. през годините от 2010 до 

2012 е представен в табл. 1 : 

 

Табл. 1. Брой налични животни по категории през годините 2010 г.,2011 г., 2012 г. 

Вид животни 

Брой 

животни от 

Анкета 

01.11.2010 

Брой 

животни от 

Анкета 

01.11.2011 

Брой животни 

от Анкета 

01.11.2012 

Изменение 

2012/2011 г в % 

Млечни крави 3590 4828 4707 -3.4 

Общо говеда 8305 11287 11264 -0.3 

Биволици 390 425 327 -25.1 

Общо биволи 620 594 463 -21.1 

Овце майки 50503 64535 62687 -3.7 

Общо овце 59483 77195 72659 -7.6 

Кози майки 1491 2915 2801 -7.6 

Общо кози 1725 3877 3316 -32.5 

Свине майки               2041 2059 2092 1.6 

Общо свине 25452 31662 30694 -3.8 

 

Графичното разпределение на броя на отглежданите животни по години е 

представено на следващата фигура: 
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Видно от тези данни, както и от графиката направена въз основа на тях е, че през 

стопанската 2011/2012 година при наблюдаваните стопанства по извадката е налице 

намаляване на броя на животните по видове. Една от причините затова е,  че към отчетния 

период част от крупните стопанства са преустановили животновъдната си дейност, а 

други се специализират в отглеждането на един вид животни. Увеличение се наблюдава 

само при свинете - майки с 1.6 %. 

 

Сравняване на резултатите от наблюдението към 01.11.2011 г. и към 01.11.2012г., 

относно броя на стопанствата отглеждащи животни по видове, е  илюстрирано в 

следващата графика : 

 

Фиг. 2. Брой стопанства отглеждащи животни през 2011 г. и 2012 г. 

 
 

Произведеното мляко за периода на анкетиране от наблюдаваните стопанства е 15 

910 574 л. като дела на кравето мляко е 75.7% от общо добитото. 

Общо реализираните животни за периода са 126 668 броя животни, съответно по 

направление – продадени за клане в кланици, заклани в стопанствата, продадени живи на 

посредници или дадени за доотглеждане в друго стопанство. 

 

5.6. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПТИЦЕВЪДСТВОТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА В ОБЛАСТ  

БУРГАС 
         В изпълнение на писмо с изх. № 9166 – 12/28.01.2013 г. от МЗХ, в периода от 

01.02.2013 г. до 15.03.2013 г. се проведе статистическо изследване “Птицевъдството в 

България през 2012 г.” . 

Анкетирането на стопанствата се извърши от експерти и специалисти от 

структурите на ОД «Земеделие» гр. Бургас на територита на 13 – те общини. 

Преди стартиране на анкетата бе проведено индивидуално обучение с всеки един 

участник, за което е съставен протокол и са подписани  декларации за обучение и 

статистическа тайна.  

 Данните от попълнените анкетни карти се въведоха от експерт по агростатистика и 

са експортирани  в рамките на определения срок. 

В компютърната програма са въведени 177 броя стопанства разпределени както 

следва: 

 126 бр. действащи стопанства 

   41 бр. прекратили дейност като птицевъдни стопанства 

     8 бр. наследени стопанства 

     1 бр. стопанство, неоткрито, което е заменено 

     1 бр. стопанства, отказало информация през стопанската 2010/2011 г., 

заменено с действащо през съответната година. 
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Общият брой на отглежданите птици към 31.12.2012 година от извадковата анкета 

спрямо 2011 година е намалял с 90%, поради прекратяване дейността на  6 крупни и 13 

дребни птицевъдни стопанства .  Същите стопанства ще се проследят в годините, защото 

биха могли да възстановят дейността си. 

След въвеждане, контрол и обработка на анкетните карти се получиха следните 

резултати: 

 В частта – налични птици към 31.12.2012 г.,  данните са представени в табл.1  

Табл. 1 Налични птици към 31.12.2012 година 

Видове 

птици 

Стокови 

носачки Родители Подрастващи Общо 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Кокошки 244536 23946 * * 1143 38 250173 23984 

Пуйки 239 65 * 0 0 * 242 66 

Патици 225 64 * * * * 233 74 

Гъски 42 68 * * * * 54 76 

Пъдпъдъци * * 0 0 0 0 * * 

Щрауси * * 0 0 0 0 * * 

Токачки 68 52 0 0 0 0 68 52 

Общо 245434 24421 * * 1158 52 251094 24482 

 

Стойностите за производството на яйца са представени в табл. 2: 

Табл. 2 Производство на яйца /брой/: 

Производство на яйца за консумация - брой 6557867 

Производство на яйца за носачки - брой 2195 

Производство на яйца за месо - брой 125 

Яйца за люпене – общоползвателни - брой 135865 

 

Реализацията на птиците по видове през 2012 година е представена в табл. 3: 

Табл.3 Реализация на птиците носачки: 

Видове 

птици 

носачки 

Продадени в 

кланица 

/брой/ 

Заклани в 

стопанството 

/брой/ 

Средно живо 

тегло    /кг/ 

Бракувани, 

продадени 

живи / брой/ 

Подрастващи

, продадени 

живи /брой/ 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Кокошки и 

петли 0 0 1489 2157 2.1 2.0 

3345

8 

24432

0 

20374

5 0 

Пуйки 0 0 249 169 6 5.2 0 0 0 0 

Патици 0 0 211 17 2.8 2.7 * 0 0 0 

Гъски 0 0 * 11 * 4.2 0 0 0 0 

Пъдпъдъц

и 0 0 * * * * 0 0 0 0 

Щрауси 0 0 * * * * * 0 * 0 

Токачки 0 0 * * * 1.4 0 0 * 0 
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Общо 0 0 2050 2451 * * 

3348

7 

24432

0 

20380

2 0 

Поради спазване на изискванията за статистическа тайна, резултатите по 

отношение  на налични птици за угояване от всички възрасти към 31.12.2012 г. - не бихме 

могли да ги представим.  

 

В частта за реализацията на угоените птици, получените данни от извадковата 

анкета са представени в табл. 4. 

Табл. 4 Реализация на угоените птици : 

Видове птици 

Предадени в 

кланица 

/брой/ 

Заклани в 

стопанството 

/брой/ 

Продадени 

живи птици 

за 

доотглеждане 

/брой/ 

Общо 

реализирани 

птици 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Пилета 

бройлери 0 0 1915 2331 9173 3500 11088 5831 

Пуйки 0 0 134 82 0 0 134 82 

Патици * * * * 0 0 * * 

Гъски 0 0 * 0 0 0 * 0 

Пъдпъдъци 0 0 * 0 0 0 * 0 

Щрауси 0 0 * * 0 0 * * 

Токачки 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.7. НАБЛЮДЕНИЕ  НА  ПЧЕЛАРСТВОТО  В  ОБЛАСТ БУРГАС – 2012 Г. 

 

 В изпълнение на писмо на МЗХ с изх. № 9166 – 4/10.01.2013, в периода от 

14.01.2012 г. до 15.02.2013 г. се проведе статистическо изследване “Пчеларството в 

България през 2012 г.” 

Анкетирането на стопанствата се извърши от експерти и специалисти от 

структурите на ОД «Земеделие» гр. Бургас на територита на 13 – те общини в област 

Бургас. 

Данните от попълнените анкетни карти са въведени от експерт по агростатистика и 

са експортирани  в определения срок. 

Разпределението на стопанствата по отношение на Interview-status/163 бр./ е 

представено в табл.1 : 

Табл.1 Разпределение на стопанствата : 

Interview-

status 

Дейност на стопанствата Брой стопанства 

0 : 0 

Стопанството е 

анкетирано 138 

3 : 0 

Унаследени - анкетиран е 

новия стопанин 8 

3 : 1 Прекратили дейност 17 

Общо :  163 

 

След въвеждане, контрол и обработка на получените данни по отношение на брой 

пчелни семейства и произвоство на мед в кг, се получават следните резултати: 



 - 97 - 

Табл.2 Брой пчелни семейства и производство на мед в кг : 

Резултат от анкетата : 2011 г. 2012 г. 

Изменение 

2012/2011 в % 

Налични пчелни семейства 

към 01.05 /брой/ 13 002 13 108 0.82 

Унищожени пчелни семейства 

от отравяне /брой/ 48 40 -16.67 

Унищожени пчелни семейства 

от болести /брой/ 169 91 -46.15 

Унищожени пчелни семейства 

от глад /брой/ 183 54 -70.49 

Унищожени пчелни семейства 

други причини /брой/ 793 303 -61.79 

Добит пчелен мед  /кг/ 193 612 194 921 0.68 

Пчелни семейства, от които е 

добиван мед /брой/ 10 562 11 082 4.92 

Среден добив от 1  пчелно 

семейство  /кг/ 18 17.6 -2.2 

 

През стопанската 2012 г. са унищожени общо 488 бр. пчелни семейства. От тях, 

вследствие на отравяния са загинали 8,2%, от болести – 18,6%, от глад – 11,1% и по други 

причини – 62,1%.  

Производството на пчелен восък през 2012 г. е 2 786,5 кг., а на пчелен клей – 62,1 

кг. 

Съпоставка на добитите количества мед в килограми  и броя пчелни семейства от 

които е добиван мед през  2011 и 2012 година е представен на следните графики: 

Графика 1: 

 

 

Количеството добит пчелен мед през 2012 г. е с 1309 кг повече в сравнение с 2011 

г., което представлява приблизително 0,68%.  
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Средният добив от едно пчелно семейство през 2012 г. е 17.6 кг от едно пчелно 

семейство или с 2.2 % по- нисък в сравнение със средния добив през 2011 г. 

Съпоставка на реализацията  по направление на пчелният мед и средна цена кг/лв. 

през периода от 01.05.2010 г. – 30.04.2011 г. и през периода 01.05.2011г. – 30.04.2012 г.  

/необработена статистически/  е представена в табл.3 : 

 

Табл.3 Реализация на пчелен мед лв/кг през съответния период : 

Реализация на пчелен мед и средни продажни цени 

Вид реализация 

За периода от 

01.05.2010 г.  

до 30.04.2011 г. 

кг 

Средна 

цена 

лв/кг 

За периода от 

01.05.2011 г.  

до 30.04.2012 г. 

кг 

Средна 

цена лв/кг 

Изменение 

2012/2011 

Директни продажби 

на краен потребител  30 984 5.62 27 997 6.18 -9.64 

Директни продажби 

на търговците на 

дребно  29 150 4.65 6 880 5.46 -76.40 

Продажби на 

преработвателни 

предприятия 91 580 4.19 121 149 4.14 32.29 

Продажби за 

промишлеността  8 670 4.08 * * * 

За собствена 

консумация 18 853 /// 22 098 /// 17.21 

Нереализирани 

количества  10 900 /// 12 965 /// 18.94 

Продажби на пчелен 

восък  1 218 5 1 342 5.31 10.18 

Продажби на пчелен 

клей * * 28 51.00 * 

Продажби на пчелно 

млечице  0 0 * * * 

 

Най-голям дял от продажбите на пчелен мед заема продажбата на преработвателни 

предприятия  - 121 149 кг. на средна цена 4,14 лв./кг. Следва директната продажба  на 

краен потребител 27 997 кг., където и цената е по-висока – 6,18 лв./кг, Най-малък е дела 

Брой пчелни семейства от които е добиван мед в 

периода 2011 г. - 2012 г.
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на   директната продажба  на търговците на дребно  -    6 880 кг на средна цена 5,46 лв./кг. 

Количеството използван мед за собствена консумация и подхранване на пчелите е 22 098 

кг., а нереализираните количества 12 965 кг. 

Обобщените резултати за 2012 г., получени от анкетираните пчелари на областно 

ниво по отношение на производствените разходи, са представени в табл.4 : 

Табл.4 Производствени разходи за 1 пчелно семейство в лв. : 

Производствени разходи за 1 пчелно 

семейство Стойност в лв. 

Борбата с/у вароатозата на 1 пчелно с-во 

(лв) 3.36 

Подхранването за 1 пчелно с-во през 

зимата 2011/2012 (лв)  9.21 

Подхранването за 1 пчелно с-во през 

пролетта 2012 (лв)  9.65 

Подхранването за 1 пчелно с-во през 

есента 2012 (лв) 8.07 

 

Използваните опаковки за съхранение на меда са стъклените буркани със средна 

стойност на разхода (вкл. транспортни и складови разходи) – 0,83лв/кг. мед, 

пластмасовите съдове – 1,17 лв/кг мед и  тенекиите  - 1,18 лв/кг мед. 

 

13 пчелари са посочили, че практикуват подвижно пчеларство. Средният разход за 

транспорт и издаване на ветеринарно медицински свидетелства през наблюдавания 

период е 5,9 лв/1 пчелно семейство. 

Представените данни за областта са на база извадково наблюдение, резултатите не 

са обработени статистически и не са екстраполирани. 

 

5.8. ГОДИШНИ  СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ  И КЛАНИЦИ В ОБЛАСТ  

БУРГАС   ПРЕЗ  2012 г. 

 

На основание писмо № 9166-17/11.02.2013 г. на МЗХ в периода : 

- от  15.03.2013 г. до 30.04.2013 г., се проведе годишно статистическо 

изследване на дейността на млекопреработвателните предприятия ; 

  - от 15.03.2013 г. до 15.04.2013 година  - годишно статистическо изследвание 

на  дейността на кланиците, действащи на територията на област Бургас.  

Изследванията се извършиха служебно от експерт в ОД”З” – Бургас.  

 Преди стартиране на анкетата бяха изпратени уведомителни писма до 

ръководителите на предприятията,  с цел да се запознаят със същността на наблюдението. 

Това улесни работата по извършване на анкетирането. 

 

A/  Млекопреработвателни предприятия : 

 

Изследвани са  5 /пет/ действащи млекопреработвателни предприятия  в област 

Бургас, като информацията обхваща периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година. 

Общо за областта през 2012 г. от МП са преработени 4 579 294 литра мляко, от 

които най- голям е делът на кравето мляко – 3 440 723 л., следван от овчето мляко – 1 138 

571 л. . 

 



 - 100 - 

Част от събраното пълномаслено прясно мляко е препродадено на  

млекопреработвателните предприятия в други области, без предварителна обработка 

/пастьоризиране или стерилизиране/, като данните за неговата преработка следва да бъдат 

описани в съответните области. 

Сравнителен анализ на преработените количества краве и овче мляко за периода от 

2010 г. до 2012 г. е направен в следната графика: 

 
 

Наблюдава се увеличение  на преработеното краве мляко през 2012 година в 

сравнение с 2011 година приблизително с 27,5%, а при преработеното овче мляко през 

2012 година спрямо 2011 година – с 9,3%.  

Количествата крайни продукти предназначени за консумация са посочени в 

следната таблица в обобщен вид: 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Крайни продукти 

предназначени 

 за консумация в кг. 

 2011 г. 2012 г. Изменение 

производство  

2012/2011 в % 

Произведени 

количества 

Продадени  

количества 

Произведени 

количества 

Продадени  

количества 

общо кг. 1 292 098 1 235 057 1 248 915 1 091 062 -3.3 

 

Подробен сравнителен анализ на данните по категории през годините не може да 

бъде предоставен, поради изискванията за спазване на статистическа тайна.   

  Видно е, че производството на млечни продукти през 2012 г. за област Бургас се е 

намалило като цяло приблизително с 3,3% в сравнение с 2011 г.   

 Увеличението на общо преработеното мляко през 2012 г. и наличното намаление с 3,3% 

на произведените количества млечни продукти за същия период се дължи на нарастване 

на производството на млечни продукти /масло, сирене, цедено мляко и др./, чиято 

технология изисква  влагане на повече литри  пълномаслено мляко при производството на 

кг. продукт. 

 

Б/ Кланици : 

 

 През 2012 г. на територията на област Бургас са изследвани две кланици за червени 

меса и една за бели меса, които са фигурирали в регистъра на БАБХ. Информацията 

обхваща периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година. 
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 Кланицата за бели меса е  временно неактивна, тъй като не е извършвано клане 

през целият наблюдаван период.  

 Сравнителен анализ на данните през годините не може да бъде предоставен, 

поради изискванията за спазване на статистическа тайна.   

   

 5.9. НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕРАБОТВАЩИ 

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2012 г. 

 

В периода от 15.04.2013г. до 23.05.2013г., на основание писмо № 9166-

46/12.04.2013 г. от МЗХ – гр. София се проведе наблюдение на дейността на 

предприятията, 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 10 бр., от които 9 бр. са действащи, 1 бр. е 

временно неактивно. 

 Преди стартиране на анкетата, предварително бе изпратено до ръководителите на 

предприятията, писмо № 91-690/19.04.2013 г. на МЗХ – гр. София, с цел управителите да 

се запознаят със същността на наблюдението и необходимостта от достоверна 

информация.  

  Поради изискването за спазване на статистическа тайна не е възможно 

предоставяне на подробни данни за количествата доставени плодове и зеленчуци като 

суровина за област Бургас в предприятията, както и за производството и реализацията. 

Относно начините на снабдяване на пресни плодове за преработка,  най-голям е % 

на доставени суровини чрез търговци, следва изкупени директно от производители   и  

доставка на плодове чрез внос. Най - малък е %  на доставка плодове чрез внос. През 

наблюдавания период няма количества пресни плодове преработени на ишлеме в  

наблюдаваните предприятия в област Бургас. 

Основните видове плодове използвани за суровина са: череши, сливи, малини, 

праскови,  кайсии, круши. 

 При преработването на зеленчуци най-голям е % на доставка чрез изкупуване 

директно от производители, следва производство  от доставени суровини от търговци, 

както и количества произведени зеленчуци от площи,  стопанисвани от предприятието. 

През наблюдавания период няма количества пресни зеленчуци дадени за преработка на 

ишлеме в други предприятия. 

Доматите заемат най – голям дял от всички доставени пресни зеленчуци в 

предприятията.  Следват   корнишони,  пипер – сладък,  други зеленчуци,  главесто зеле,  

чесън зрял  и   лют пипер. 

Реализацията на готовата продукция за област Бургас през 2012 година е 

представена на Графика 1: 
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 Видно е, че при плодовете най - голямо количество продукция се реализира за 

износ, следва  количествата на склад и  продукцията реализирана в търговската мрежа. 

Най – малък е %  на реализирана продукция,  преработена в предприятията на ишлеме.  

При зеленчуците отново най - голям е делът на реализираните за износ, следван от 

дела на количествата на склад и преработените в предприятията на ишлеме . Най – малък 

е делът на  реализираните в търговската мрежа. 

Проблеми при анкетирането не са констатирани. Експортът от компютърната 

програма е изпратен в срок. 

 

5.10.  НАБЛЮДЕНИЕ “ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  

В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ  2012 Г.” 

 

Проведеното наблюдение в област Бургас стартира на 01.02.2013 година, с 

участници – 11 /единадесет/ експерти от ОС”З” в съответните общини.  

Обучение на експертите се извърши индивидуално с всеки един, съобразявайки се 

с ангажиментите им и с периода на счетоводното им отчитане в ОД»Земеделие» Бургас. 

Отговорниците от ОС»З» получиха инструкции , списък на земеделските стопанства по 

общини, анкетни карти и подписаха Декларации за статистическа тайна и обучение . 

Извадката се състои от 111 броя стопанства,  разпределени в десет от тринадесетте 

общини на област Бургас. Броят на стопанствата по местонахождение и по общини е 

представен в табл. 1 : 

 

 

 

 

   Табл.1 Брой стопанства по общини : 

 

Община Брой стопанства 

Айтос 13 

Бургас 16 

Камено 15 

Карнобат 29 

Несебър 4 

Поморие 7 

Руен 4 

Созопол 3 

Средец 13 

Сунгурларе 7 

Общо за областта 

: 111 

  

   В програмата са въведени 111 действащи и анкетирани стопанства.  

   Според юридическият статут, 9 броя от анкетираните стопанства са физически 

лица, 14 броя са физически лица - еднолични търговци /ЕТ/, 35 броя са кооперации. 

Останалите 53 стопанства са търговски дружества, регистрирани по ТЗ. 

 

От анкетираните 111 броя стопанства, използваната земеделска площ в /дка/ е 

общо 1 260 043.24 . 19 броя стопанства стопанисват земеделски площи и отглеждат  

животни, птици или пчели без охлюви, калифорнийски червеи и други.  
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   Размерът на площите към 01.07.2012 г., включващи обработваемата земя /зърнени, 

маслодайни и др. технически култури, фуражни култури, вкл. временни ливади от бобови 

и житни треви, зеленчуци , цветя/ , постоянно затревени площи, трайни насаждения 

/общо/ и използваната земеделска площ /ИЗП/ на стопанствата е представен в табл. 2 : 

 

 

 

Табл.2 Размер на площите в дка, разпределени по общини : 

 

Код 

община 

Наименование 

община 

Обработваема 

земя /дка/ 

Постоянно 

затревени 

площи 

/дка/ 

Трайни 

насаждения 

/дка/ 

ИЗП 

/дка/ 

BGS01 Айтос 106080.4 105 4126.8 110312.2 

BGS04 Бургас 149402 908 5467 155777 

BGS06 Средец 196418.6 3127.5 729.2 200275.3 

BGS08 Камено 148079.1 0 353.54 148432.64 

BGS09 Карнобат 376174.3 1658.7 6595 384428 

BGS15 Несебър 39205.1 11.7 1467.3 40684.1 

BGS17 Поморие 73290.5 0 6708.9 79999.4 

BGS18 Руен 23201.7 16.7 0 23218.4 

BGS21 Созопол * * * * 

BGS23 Сунгурларе 71725 390 1711.8 73826.8 

*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. 

 

По отношение на площите третирани  с продукти за растителна защита, най-голям 

е делът на пшеницата 49 % от общо анкетираните площи, следва слънчогледа – 24 % , 

ечемика – 19 %, рапицата – 6 % и царевицата – 2 %.  

На фиг. 1 е представено разпределението по видове култури и третирани площи с 

ПРЗ : 

Фиг. 1 Третирани площи с ПРЗ по видове култури : 

 
 

99 броя стопанства са потвърдили при анкетиране, че използват фунгициди в 

процеса на отглеждане на съответните култури. Най-разпространеният  фунгицид, 

използван за обеззаразяване на семената на ечемика срещу праховита главня и ленточна 

болест е Витавакс екстра. Следва фунгицида Дивидент 030 ФС, който се използва срещу 

твърда и праховита главня по пшеницата и срещу фузарийно кореново гниене по 

Третирани площи

Пшеница

Ечемик

Царевица за 

зърно

Рапица

Слънчоглед
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пшеницата, както и Дивидент Стар 036 ФС за обеззаразяване на семена при пшеница и 

ечемик. Друг разпространен фунгицид е Фалкон 460 ЕК използван срещу брашнеста мана 

по пшеница и ечемик, стъблена ръжда и базично гниене по пшеница, фузариум по 

класовете на пшеницата.  

От хербицидите срещу широколистни плевели по-често се използва Експрес 50 СГ, 

следван от Пулсар 40 срещу едногодишни житни и широколистни плевели, Дерби супер, 

Секатор ОД, Скорпио супер 100 ЕК /имаспро 100ЕК/, Ганстар 75 ДФ /тример 75 ДФ/, 

Аксиал 050 ЕК срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес и други. 

 Най- разпространен инсектицид е Нурелед /Хлорсирин 550 ЕК/ срещу рапичен 

цветояд, царевичен пробивач, обикновен житен бегач и житни мухи, мъхнат бръмбар и 

др..Срещу телени червеи по царевицата се употребява Пикадор 35 СТ. Празните складови 

помещения се третират срещу житна гъгрица, зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, 

суринамски брошнояд с препарата Релдан 40 ЕК. Други препарати от групата на 

инсектицидите, които се използват от анкетираните стопанства са Протеус 110 ОД /срещу 

колорадски бръмбар, рапичен цветояд и сив царевичен хоботник/, Вазтак нов 100 ЕК, 

Терагард плюс и други. 

Данните от попълнените анкетни карти се въведоха в програмата от експерт по 

агростатистика , като експорт в МЗХ се извърши в определения срок.  

 

 

 

 

 

 

5.11. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦВЕТЯ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЛАСТ 

БУРГАС    

 

       Наблюдението стартира на 15.04.2013г. и завърши в рамките на определения срок. 

Провеждането му и въвеждането на данните в програмата беше извършено от експерт от 

Агростатистика. 

 Разпределението на въведените стопанства в програма /13 броя/, по отношение на 

Interview-status е както следва : 

 

 

 

Intervie

w-status 

Дейност на стопанствата Брой стопанства 

0 : 0 Стопанството е анкетирано 8 

3 : 0 Анкетиран е новия 

стопанин 

1 

3 : 1  Прекратили дейност   4, от които временно 

неактивни - 2 

1 : 0 Откази /заменени/ 0 

2 : 0 Неоткрит /заменен/ 0 

Общо :  13 

 

Основните площи, използвани за производство на цветни култури в периода от 

01.01.2012г. до 31.12.2012г. в област Бургас са общо  405,9 дка, като от тях  368,8 дка са 

открити площи. 

Предпочитан е традиционния начин на отглеждането върху почва. Отглеждане на 

цветни култури в хранителни разтвори (хидропоника) не се прилага в областта. 
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Цветята отглеждани за рязан цвят в оранжерии и открити площи през 

наблюдавания период заемат общо 7,2 дка. Произведени са 59 600 броя рязан цвят,  50 

550 броя цветя в саксии и 120 500 броя разсад за цветя, отглеждани в саксии. 

Общата площ засадена с декоративни цветя и храсти за украса на паркове и 

градини е 347,5 дка, като са произведени общо 505 150 броя. Производството на семена за 

декоративни храсти и цветя не е застъпено в област Бургас през наблюдавания период. 

Форсажно производство на цветя и размножаване на цветни култури чрез метода 

на меристемата не се прилагат в област Бургас. 

Реализацията на произведената цветна продукция за периода  01.01.2012 г. до 

31.12.2012 г. за рязан цвят е   82 %  т.е. от общо произведените  59 600 броя са 

реализирани 49 000 броя. От общо произведените цветя в саксии – 50 550 броя са 

продадени 41 300 броя или реализацията е 82 %, а за декоративните цветя и храсти  от 505 

150 броя реализирани са  342 000 или  68 %. 

Най - голям е дела на реализираната продукция за озеленяване на паркове и 

градини, следват продажбите в търговската мрежа. Стопаните не посочват реализация за 

вътрешна украса. 

Подробни данни не могат да бъдат представени поради изискванията за 

статистическа тайна. 

 

 

5.12.  НАБЛЮДЕНИЕ   ЗА   ЗАЕТОСТТА   И  ИЗПОЛЗВАНЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА   НА   РБЪЛГАРИЯ   ПРЕЗ 2013 г. – БАНСИК 2013.  

ПРОГНОЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ДОБИВИ ОТ ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК. 

 

     А. ПРОГНОЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ДОБИВИ ОТ ПШЕНИЦА И 

ЕЧЕМИК – РЕКОЛТА 2013 Г.: 

 

Във връзка с писмо № 9166-53/05.06.2013 г., през м.юни в област Бургас се проведе 

наблюдение за прогнозиране на  биологичните добиви от пшеница и ечемик - реколта 

2013 г. 

Поради смяна на методологията и начина на обследване, същото  стартира със 

закъснение, като в някои сегменти жътвата на ечемика бе приключила. За определяне на 

биологичния добив на ечемика при тези сегменти, експертите по агростатистика 

проведоха разговори със земеделските производители за уточняване на добива и 

съответния сорт. 

          Извадката се състои от 30 сегмента със земеделска заетост, разпределени по общини 

както следва :           

- община Бургас –          1 сегмент; 

- община Камено –        4 сегмента; 

- община Карнобат –   14 сегмента; 

- община Средец  –        6 сегмента; 

- община Сунгурларе –  2 сегмента; 

- община Поморие  –      3 сегмента. 

 

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 381 
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Среден брой зърна в плодоносен клас 28 

Биологичен среден добив 429 

Табл. 2 Ечемик : 

Област : Характеристика на посева 

Област Бургас 

Гъстота на посева 379 

Среден брой зърна в плодоносен клас 26 

Биологичен среден добив 385 

 

По отношение на пшеницата, най-разпространения сорт е “Енола”, следва 

“Миряна”, “Аглика”, “Кристал” и “Янтра”. Използват се и други сортове, които е 

необходимо да се включат през следващите години в сортовата листа. Същите в 

програмата са кодирани с код 148 “други сортове” и включват: “Нови Сад 40” /НС40/,  

“Ренан”, “Невен”, “Мидас” и “Елемент”/ високо добивна мека пшеница, включена в 31-

вото пълно издание на общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на 

ЕК/ . 

При ечемика, най-разпространеният сорт е “Веслец” /зимен, многореден, 

фуражен/, “Обзор” /зимен, двуреден, пивоварен/, “Емон” /зимен, двуреден/, “Ахелой” 

/зимен, многореден, фуражен/ и “Изгрев” /зимен, многореден, фуражен/. В код 278 “други 

сортове ечемик” са включени : “Виолетта F1” /зимен, пивоварен, многореден, включен в 

31-вото пълно издание на общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове 

на ЕК/, “Герлах” /зимен, фуражен, многореден/, “Казанова” /зимен двуреден, пивоварен/. 

Предлагаме сортовата листа да бъде актуализирана през следващите години с новите 

сортове ечемик . 

По данни на Националният интститут по метеорология и хидрология към БАН 

през месец  април по отношение на влагата, земеделските култури  се развиват при 

благоприятни условия, за което допринасят валежите, разпределени в трите десетдневки 

на м. април. Влагозапасите са добри за сезона, между 81 и 99% от ППВ (виж прил. карта). 

 
 

Топлото и сухо време през месец май доведе до рязко намаляване на влагата в 

повърхностния почвен слой. Сушата в този период оказа негативно влияние върху 

наливането на зърното, което доведе до по-нисък среден добив през тази година. 

Последвалите валежи от края на месец май и през първата половина на месец юни 

компенсираха до някъде отсъствието на влага, но преваляванията бяха локални и 

недостатъчни в много райони на областта.  

Бурите и силните ветрове през първата половина на юни предизвикаха частично 

полягане на част от посевите от пшеница и ечемик, особено на места с извършено торене 
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с по-високи торови норми. Хладното и влажно време през юни определи по-умерените 

темпове на преминаване през последните фенофази от развитието при житните.  

Високите температури от края на април до последната седмица на май в съчетание 

с падналите след това валежи ускориха развитието на есенниците, което доведе до 

започване на прибирането на ечемика от 7 юни на площи, в района на Камено, Карнобат, 

Средец.  

Масовата жътва в областта стартира на 14.06.2013 година, с метеорологични 

условия благоприятни за навременното прибиране на есенниците.  

По данни на областната експертна комисия по зърното, на територията на област 

Бургас са засети за стопанската 2012/2013 година  : пшеница  върху площ от 681 138 дка, 

ечемик – 282 461 дка, ръж – 4 750 дка, тритикале –  4 190 дка и  132 160 дка с маслодайна 

рапица. 

 

 Б. НАБЛЮДЕНИЕ -  БАНСИК 2013 

 

Проведеното наблюдение стартира на 19.06.2013 г. и завърши в определените 

срокове. Наблюдаваха се сегменти със земеделска и горска заетост, с участници - 

експерти от ОС ”Земеделие” в съответните общини, експерти от ДГС и ДЛС . 

За област Бургас общия брой на наблюдаваните сегменти е 230, от които : 

- 142 броя   земеделски  сегменти; 

 -  83 броя   горски сегменти ; 

 -  5 броя сегменти, намиращи се в населена зона,  езера,   море или извън 

България.  

    Анкетните формуляри, с приложените снимки и тракове /там къде са налични/ се 

сканираха и изпратиха в МЗХ за последващ контрол. 

  Данните от наблюдението се въведоха в програмния продукт. Направен бе контрол 

на въведената информация и съответно експорт . 

  

5.13. СРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА (FSS) 2013. 

 

В изпълнение на Регламент/ЕО/ № 1166/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008, България като държава-членка на ЕС, провежда изследването 

на структурана на земеделските стопанства в периода 01.11.2013 – 31.01.2014 г.. За целта 

от м.юни 2013 се стартира със съответната подготовка, включваща запознаване с 

въпросника и представяне на предложения по съдържанието му, изказване на становища 

за  начина на организация, актуализиране на списъците и по специално включените нови 

стопанства /липсващи в ПЗС 2010/.  

             Предложенията на ОД»З» Бургас, по отношение на статистическия въпросник 

бяха следните :  

1. По отношение на въпр. 5 «Юридически статут на стопанството» 
предлагаме кодирането с кодове от 01 до 06 да бъде така, както е при всички 

останали продуктови анкети т.е. под код 03 да са кооперациите, под код 04 да 

са търговските дружества, регистрирани по ТЗ, под код 05 да са гражданските 

сдружения по чл. 357 на ЗЗД.  Необходимо е да се уточни дали става въпрос за 

гражданско сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

/ЗЮЛНЦ/  или гражданско дружество според чл. 357 от Закона за 

задълженията и договорите /ЗЗД/. 

-  Гражданските сдруженията са юридически дружества с членствен състав. 

Техните членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически 

лица. Статутът и дейността им се определят от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 
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-  Съгласно правилата за гражданско дружества по чл. 357 от ЗЗД, то не е 

персонифицирано и не се учредява като нов правен субект т.е. не е юридическо лице, не е 

обособено като корпоративна структура и не се регистрира в Търговския регистър . 

2. По отношение на “семейните градини” /въпр.16 код 62/ е необходимо в анкетния 

формуляр да е записано, че максималният размер на семейните градини е около 1 дка. 

Ако площта на един вид зеленчук е по-голяма или равна на 0,1 дка, тя трябва да 

бъде отчетена в код 51 на въпр. 16 “градински зеленчуци.” 
Първоначално за област Бургас новите стопанства от Наредба 3 бе 1505 броя.  

След преработка на списъка, което се изразяваше в следното : 

  - издирване на наследници на съществуващо в ПЗС 2010 

стопанство,    

  - премахване на стопанства,  които не отговарят на критериите за 

такова според правилата на ПЗС 2010 

  - изключване от предоставения списък на повторяемите стопанства, 

включени като нови в продуктови анкети. 

броя на стопанствата, останали като  нови за областта е 764 бр. . Това са млади фермери, 

нови стопанства създадени в резултат на разделяне на съществуващи вече стари или 

напълно нови. Реално статута на съответните стопанства т.е. /дали са нови те или са 

наследили дейността на друго стопанство/  би могло да се устави, след като се посети 

съответното стопанство на място.  

Дейността на ескпертите по агростатистика е съобразена изцяло с графика по 

изследване на структурата на земеделските стопанства през 2013 г.. 

Наблюдението стартира в определения срок, с обучение на анкетьорите. Общо 

участват 37 анкетьора, разпределени по общини, като  средно на анкетьор броят 

стопанства, които трябва да посети за анкетния период е 51 .  

Общият брой стопанства за анкетиране след актуализация на списъка за областта е 

1 892 броя.  

Към дата 20.01.2014 година са анкетирани 99 % от общия брой стопанства, а 

въведени в програмния продукт са 90 %. 

 

5.14. СИСТЕМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2013 г. 

ЗА ОБЛАСТИТЕ СЛИВЕН, ЯМБОЛ И БУРГАС. 
 

Функционирането на системата за земеделска счетоводно информация е по силата 

на  Регламент /ЕО/ 1217/2009, чиято цел е събиране, обобщаване и представяне на 

информацията за доходите на земеделските стопанства на ниво страна и райони, служи за 

подготовка и оценяване на селскостопанските политики на национално и европейско 

равнище. 

 

СЗСИ събира информация от земеделските производители, свързана с дейността 

на техните стопанства като например обща площ на стопанството, активи, отглеждани 

култури, животни, приходи, разходи и други данни, свързани с цялостната земеделска 

дейност на производителя.  

 

Набирането на стопанствата е на ниво административна област, участието е на 

доброволен прицип, а подбора се осъществява до изпълнение на съответните страти и 

брой стопанства. В СЗСИ участват само стопанства с пазарна насоченост на земеделската 

дейност, над 2000 евро икономически размер. Важно е да се отбележи, че индивидуалните 

данни на земеделските производители, включени в СЗСИ са защитени със Закона за 

статистиката. 

Налична е и актуална база данни на стопанствата, включени в СЗСИ. Тя се 

поддържа от областните експерти по агростатистика, работещи по СЗСИ, като всяка 

промяна в някоя от характеристиките на дадено стопанство трябва своевременно да бъде 
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отразявана. В случай на отказ от участие в системата или прекратяване на дейността на 

дадено стопанство, то трябва да бъде заменено с друго подобно по тип специализация и 

размер. Експертът е длъжен да информира координатора и отдел “Агростатистика” за 

настъпилите промени. 

 

Във връзка с дейностите по СЗСИ в областите Бургас, Сливен и Ямбол, през 2013 

г. бяха посетени от експертите по агростатистика 287 броя стопанства, от които 169 

водещи двустранно счетоводство и 118 не водещи счетоводство.  

 

Индивидуалните данни от наблюдаваните 287 стопанства са обработени и 

обобщени, като информацията е попълнена в съответните хартиени формуляри, въведена 

е в програмата 02_BG_FADN_2010 /за стопанствата водещи двустранно счетоводство/ 

или в Еxcel таблици /за стопанства не водещи счетоводство/, след което е предоставена на 

координатора на зоната за въвеждане в общата програма 02_BURGAS_2013 за последващ 

трансфер, обработка и контрол на данните към МЗХ. Въведените данни се изпращат до 

Европейската комисия за валидиране   

 

След валидирането на данните се изготвят два типа резултати – индивидуални и 

обобщени. На земеделските стопани се предоставят индивидуални стандартни резултати. 

Тези резултати са стандартни за всички стопанствата от ЕС и някои позиции, съдържащи 

се в тях, се различават от отчета за приходи и разходи. Обобщените данни се представят в 

публикации най-късно 15 месеца след приключване на счетоводната година. 

 

 

Разпределението на стопанствата в зоната по страти е представена в табл. 1. 

Табл. 1 Брой стопанства по извадка и брой наблюдавани през 2013 година  

 

Брой стопанства по извадка  
Брой наблюдавани стопанства през 2013 

г. 

Страта 
Бургас Ямбол Сливен 

Общо за 

зоната Бургас 

 

Ямбол Сливен 

Общо за зоната 

анкетирани 

Общо 

: 109 

Общо 

: 96 

Общо : 

74 
Общо : 279 

Общо: 

111 

Общо 

: 102 

Общо : 

74 
Общо : 287 

101 2 2 2 6 2 2 2 6 

102 2 2 2 6 2 2 2 6 

103 2 2 2 6 3 2 2 7 

104 3 4 4 11 3 4 4 11 

105 19 15 9 43 19 18 9 46 

106 10 10 2 22 11 13 2 26 

201 2 2 2 6 2 2 2 6 

202 2 2 2 6 2 2 2 6 

203 3 2 2 7 3 2 2 7 

204 5 4 2 11 5 4 2 11 

205 10 4 4 18 11 4 4 19 

206 7 2 2 11 4 1 2 7 

301 2 2 2 6 2 2 2 6 

302 2 2 2 6 2 2 1 5 

303 2 2 2 6 2 2 3 7 

304 2 2 2 6 3 2 2 7 

305 2 2 0 4 3 2 0 5 
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306 1 0 0 1 1 0 0 1 

401 2 2 2 6 1 2 2 5 

402 2 2 2 6 3 2 3 8 

403 4 3 3 10 4 3 2 9 

404 5 4 6 15 5 4 6 15 

405 3 4 3 10 4 4 3 11 

406 2 2 2 6 1 2 2 5 

501 2 2 2 6 2 2 2 6 

502 2 2 2 6 2 2 2 6 

503 2 2 2 6 2 2 2 6 

504 2 2 2 6 2 2 0 4 

505 2 2 2 6 3 6 4 13 

506 3 8 3 14 2 5 3 10 

 

 

 

Съществува проблем при набиране на стопанства от 206, 401, 406, 504 и 506 

страти. Това се дължи на голямата динамика в отглежданите видове култури и животни 

през отделните стопански години. От друга страна налице са промени с параметрите за 

икономически размер на стопанствата, поради което стопанства през обследвания период 

преминават от страта в страта . Това  затруднява подбора на стопанствата и е причина 

отново за по-големия брой реално анкетирани. 

 

 

За функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация през 

2013 г. са разходвани общо 57174.66 лв. разпределени по параграфи в таблица 2 : 

 

 

Табл.2  Разпределение на разходваните средства за СЗСИ през 2013 г. 

 

§ по ЕБК РАЗХОДИ Общо за 

годината 

10-15 Материали 53 880.98 

10-16 Горива      282.03 

10-20 Разходи за външни услуги      383.12 

10-51 Командировки в страната      129.00 

52-00 Придобиване на ДМА    2499.53 

99-99 Общо разходи 57174.66 

 

 

 

 

5.15. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АНКЕТИ ПРЕЗ М. ДЕКЕМВРИ :  

 

  Съгласно писмо № 9166-87/01.11.2013 г. от МЗХ , съвместно със структурата на 

земеделските стопанства се провеждат и продуктовите анкети включващи : 

 

1. Добиви от земеделски култури – реколта 2013 ; 

2. Производство на зеленчуци в България – реколта 2013; 

3. Производство на плодове в България – реколта 2013; 

4. Производство на грозде и вино – реколта 2013; 
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5. Брой на селскостопанските животни и птици към 1-ви ноември 2013 г.. 

 

 

 

 Данните от проведените анкети към момента се въвеждат в програмния продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ 

 

6.1. СЪСТОЯНИЕ  И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ 

 

Основната дейност през отчетения период е свързана с разпределението и 

стопанисването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на област Бургас. 

Общата площ на земите от ДПФ – частна държавна собственост през 2013 година 

възлиза на 44 849,426 дка., разпределени в тринадесет общини. Най-голяма е площта на 

имотите от ДПФ в община Карнобат – 10 104,259 дка, следвана от община Средец с 

8 372,007 дка, Сунгурларе – 5 576,671 дка и Руен – 5 552,692 дка. 

 В правомощията на министъра на земеделието и храните е да предоставя за 

безвъзмездно ползване земи от ДПФ на научни звена, институти, техникуми, училища, 

затвори и др., необходими за осъществяванена основната им дейност. По този ред са 

предоставени 10 913,188 дка., земи от Държавния поземлен фонд. 

Актуална информация за разпределението на размера на земите от ДПФ е показана 

на фигура 1. 

      Фигура 1 
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 1. Наемни/арендни отношения 

 

Предоставянето под наем и аренда на земи от Държавния поземлен фонд е една от 

отговорните и съществени дейности на дирекцията. 

Земеделските земи от ДПФ се предоставят за ползване под наем и аренда чрез 

търг, съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи и Правилника за приложението му (ППЗСПЗЗ). 

Процедурата по обявяване на земите от ДПФ под наем и аренда изисква 

предварително съгласие на министъра на земеделието и храните. След получаването му, 

ОД ”Земеделие”- Бургас публикува  в един местен ежедневник обява за провеждане на 

процедура за търг (тръжни сесии). Всеки следващ търг се провежда след приключване на 

предходния със заповед на директора на ОД ”Земеделие”- Бургас, като свободните имоти 

се обявяват отново. 

 На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Заповед № РД46-

107/06.03.2013 г. на министъра на земеделието и храните, Заповед №РД11-38/27.07.2013 г. 

на директора на ОД „Земеделие”- Бургас се проведе първа тръжна сесия за отдаване под 

наем и аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд.   

 Изготвени са и публикувани на интернет страницата на ОД „Земеделие”-  Бургас 

протоколите с резултатите на кандидатите, подали заявления за дългосрочно и 

едногодишно отдаване под наем, както и протоколите от проведените явни търгове за 

участници, подали оферти с равностойни цени.   

 Изготвени са едногодишните договори от проведената първа тръжна сесия- 21 бр. 

за площ от 1 528,603 дка, с приведени 67 034,10 лева.  

 Изготвени са дългосрочните договори от проведената първа тръжна сесия- 41 бр. 

за площ от 4 372,822 дка, с приведени 104 738,90 лева. 

Актуална информация за сключените договори за наем и аренда на земите от ДПФ 

по години към 30.12.2013 г. за област Бургас е показана с графиката по фиг. 3 

         Фиг. 3  

общ размер на земеделските земи от ДПФ за областта
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                                      14. ДПФ за областта
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 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.   

 Въведени са данните за имотите от ДПФ в електронния регистър, изготвени са 

файлове, които са изпратени в Министерство на земеделието и храните.  

   

Актуална информация за земите от ДПФ, предоставени за отглеждане на 

едногодишни полски култури към 30.12.2013 г. за област Бургас е показана с графиката 

по фиг.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 

 

Предоставени земи от ДПФ с договори по години
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 1. Айтос          –    536,260 дка;   8. Приморско    –      20,003 дка; 

 2. Бургас  –    607,003 дка;   9. Руен               –    733,001 дка; 

 3. Камено       – 3 467,330 дка;  10. Созопол       –     848,634 дка; 

 4. Карнобат    – 2 755,318 дка;  11. Средец         –  2 478,175 дка;  

 5. М. Търново – няма предоставени 12. Сунгурларе  – 1 147,852  дка; 

 6. Несебър       – няма предоставени; 13. Царево         –       24,990  дка; 

 7. Поморие     –      18,290 дка;  14.Общо             – 12 636,856 дка. 

 

2. Имоти, собственост на ДПФ 

 

 Една от основните и отговорни задачи на ОД”З” - Бургас и общински служби по 

земеделие е свързана с разпоредбата на чл. 47. ал. 8 от Правилника за приложение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).  

  

Изпълнението на регламента е свързано с извършването ежегодно на не по-малко 

от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на земите от ДПФ от страна на общинските 

служби по земеделие. 

  

През отчетният период са извършени две проверки на състоянието и ползването на 

земите от Държавния поземлен фонд. 

 

 Извършваните проверки са обвързани с изпълнение на Методика № РД 04 -

6/30.03.2010 г. на Министерство на земеделието и храните. За резултатите общинските 

служби по земеделие са изготвили протоколи по образец, които са одобрени от директора 

на ОД „Земеделие” и съответно изпратени в Министерство на земеделието и храните.  

  

През отчетният период са изготвени 9 бр. заповеди в резултат от извършени 

тереннни проверки за площ от 79,012 дка, с извършени плащания по сметката на МЗХ с 

размер на 3 877,24 лева.  

  

В резултат на установено неправомерно ползване на имоти от ДПФ към 31.05.2013 

г. са изготвени уведомления до ползвателите, както и заповеди по реда на чл. 34, ал. 8 от 

ЗСПЗЗ. Изготвени са 29 бр. заповеди за площ от 467,539 дка, с извършени плащания по 

сметка на МЗХ с размер на 12 652,52 лева.  

  

В заключение отбелязваме, че в резултат на стриктен контрол по отношение на 

ползването на земите от ДПФ са събрани плащания от неустойки и неправомерно 

ползване  в размер на 23 568,30 лева за цялата календарна  2013 г.  

 

 Приключи първата проверка на състоянието и ползването на земите от ДПФ към 

30.11.2013 г. Общински служби по земеделие в срок изготвиха и представиха протоколите 

с информацията за имотите. Установените ползватели на земи от ДПФ без сключени 

договори за наем са уведомени по надлежния ред. Изготвени са 6 бр. заповеди за 

неправомерно ползване на земи от ДПФ за площ от 59,853 дка. Заповедите са изпратени 

до ползвателите без сключени договори за наем с обратна разписка и ще бъдат предмет на 

следващия отчет за календарната 2014 година.  

 

 Във връзка с писмо изх.№ 9166-36/19.03.2011 г. на МЗХ ежемесечно се 

изготвя и изпраща справка с актуална информация за ползването на земеделските земи от 

Държавния поземлен фонд, общия размер на земите за областта, предоставени за 

ползване, установени неправомерно ползвани и останали свободни земи. 

 

 



 - 115 - 

ОСЗ 

ЕДНОГОДИШНИ 

ДОГОВОРИ 

МНОГОДИШНИ 

ДОГОВОРИ 

Брой имоти  в заповеди 

чл.34, ал.8 ЗСПЗЗ 

БР.ИМОТИ ПЛОЩ БР.ИМОТИ ПЛОЩ БР.ИМОТИ ПЛОЩ 

АЙТОС 1 101,041 6 207,532 3 19,997 

БУРГАС 2 160,930 7 199,092 8 88,298 

КАМЕНО 49 494,629 13 828,589 0 0 

КАРНОБАТ 0 0 50 871,774 0 0 

М.ТЪРНОВО 0 0 0 0 0 0 

НЕСЕБЪР 0 0 0 0 8 81,020 

ПОМОРИЕ 3 18,290 0 0 3 6,825 

ПРИМОРСКО 0 0 0 0 0 0 

РУЕН 10 86,965 3 12,182 19 91,627 

СОЗОПОЛ 18 340,541 1 64,301 5 24,797 

СРЕДЕЦ 12 254,200 100 1628,766 19 215,101 

СУНГУРЛАРЕ 6 72,007 13 353,054 4 52,383 

ЦАРЕВО 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 101 1528,603 193 4165,290   

 

В резултат от извършените от ОСЗ проверки и установени ползватели без 

сключени договори за наем  за календарната 2013 г. са издадени 69 заповеди по реда на 

чл. 34, ал.8 от ЗСПЗЗ за площ от 580,048 дка. 

 

 Данните от таблицата показват, че за общините Камено, Карнобат, М.Търново, 

Приморско и Царево, не са установени неправомерни ползватели.  

 

В община Камено и община Карнобат земеделските производители обработват  

земите от ДПФ при условията на сключени договори за наем, в останалите три общини 

няма свободни земеделски земи, които да се предоставят при условията на търг.   

   

  

 

 

3. Размер на пасища, заявени за подпомагане по общини 

На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Заповед № РД46-

107/06.03.2013 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед № РД11- 

38/27.05.2013 г. на директора на ОД „Земеделие” - Бургас се проведе първа тръжна сесия 

за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд в област 

Бургас. Обявените за отдаване под наем земи от ДПФ с начин на трайно ползване 

«пасища, мери» са обща площ 3 994,190 дка, за имотите с начин на трайно ползване 

«ливади» са с обща площ 667,150 дка. Сключени са 10 договора с предоставени 846,307 

дка, пасища, мери и 8 договора с предоставени 435,493 дка, ливади.  

 

 Резултатите от проведената първа тръжна сесия сочат завишен интерес от 

земеделските стопани към имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. За 

сравнение с резултатите от проведената тръжна/и сесии за стопанската 2012/2013 г., за 

стопанската 2013/2014 г. са сключени 6 договора повече с площ 382,137 дка пасища мери 

и 8  договора  с предоставени 435,493 дка, ливади.         
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  Общата площ на имотите с начин на трайно ползване „пасища, мери” в област 

Бургас е 9 497,640 дка, от тях 2 123,880 дка, са предоставени с договори, 7 373,758 дка, са 

свободни. Общата площ на имотите с начин на трайно ползване «ливади» е 1 870,90 дка, 

от тях 942,830 дка, са предоставени с договори, 906,190 дка, са свободни. 

 

 Голяма част от свободната земеделска земя е с ниска продуктивност, трудна за 

обработване и с ограничен потенциал, който може да бъде увеличен само с прекомерни 

разходи. Това е основателна причина голяма част от имотите с начин на трайно ползване 

«пасища, мери» да остават свободни, след обявяването им на тръжна сесия. 
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Община 

Мери и пасища- ОПФ /дка/ Мери и пасища –ДПФ /дка/ 

Обща площ 
на пасища и 
мери заявени 
за 
подпомагане 
с договори 

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

Площ / дка 

С договор за: Свободни Площ / дка С договори Свободни       

1 година 3 години 5 години               

Айтос 32 906.644 0 0 9 513.00 23 393.644 974,690 0 974,690    

Бургас 36 537.81   1 593.552 34 944.258 261,532 125,294 136,238 1593.552 8541.5 6 947.94 

Камено 12 350.00 0 0 5 010.00 7 340.00 1107,380 435,114 672,265 5 445.114 6036.12 591.006 

Карнобат 82 732.00 5 261 0 38 739 38 732 717,180 5,815 711,365 35796.8 35796.8 0 

Малко Търново 34 777.00 0 0 22 203.360 12 573.64 215,822 0 215,822 15 171.00 15 171.30  

Несебър 21 370.447 0 0 15 398.299  5972.148 11,114 0 11,114 5 616.043 3 384.90 2 231.43 

Поморие 37 726.00 1 511.00 0 0 36 215.00 972,111 4,667 967,444 1 511.00 10 496 8 985 

Приморско 6 955.00 0 0 0 6955.00 0 0 0 0.00 3 960.30 3 960.30 

Руен 33 134.69 1 639.761 0 0 31 494.929 628,724 175,545 453,179 1 639.761   

Созопол 2 4213.881 0 0 2 822.396 21 391.485 93,373 64,301 29,072 1 913.73 11 886.80 9 973.07 

Средец 78 258.05 0 2 216.363 30 385.195 45 656,492 1401,388 932,996 468,392 47 842.84 105 462.70 57 619.86 

Сунгурларе 51 689.00 2 310.400 0 15 903.882 33 474.718 3114,320 380,143 2734,177 18 594.422 19556.36 961,938 

Царево 9 614.25 1 904.386 0 0 7 709.864 0 0 0 1 904.386 9 614.25 7709.86 

Общо: 429 358.13 10 722.2 2 216.36 132 055.7 230 113.3 9497,640 2123,880 7373,758 82 637.43 174 553.87 91916.44 
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4. Обезщетяване на собственици с ПКБ 

 

В съответствие с произтичащите от ЗСПЗЗ задължения на държавата за 

обезщетяване на собственици, Министерство на земеделието и храните организира и 

провежда търгове за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на поименни 

компенсационни бонове.  

 

 През отчетния период приключи процедурата, обявена със Заповед № РД46-

667/17.08.2012 г. на министъра на земеделието и храните за продажба на земеделски земи 

от ДПФ по реда на Наредба № 16 от 19.07.2000г. Изготвени са справки и отчети до 

Министерство на земеделието и храните за финализиране на процедурата.  

 

 Процедурата приключи с подписването на 10 договора, включващи 356 имота с 

обща площ 11 173,809 дка, на обща стойност 5 029 393 лева (ПКБ).  

Стриктно са спазени сроковете и регламентите по ЗСПЗЗ и Наредба № 16/19.07.2000 г.   
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6.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПРОДАЖБИ, ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ : 

 

6.2.1. Дейност на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от  Закона за опазване на земеделските 

земи /ЗОЗЗ/ и  други: 

За календарната 2013 год. Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от  ЗОЗЗ  проведе  10 

редовни  заседания, на които бяха разгледани  предложения по 153  броя преписки и  

постановени  168 броя решения. За сравнение през 2012 год. разгледаните  предложения 

са 284  броя преписки и  постановени  317 броя решения. Намалелият брой предложения 

през 2013 год. се дължи както на ЗИД на ЗОЗЗ обн.ДВ, бр.39/20.05.2011 г. чл.17, ал.1, т.1- 

комисиите към  ОД”Земеделие” разрешават промяна предназначението на земеделска 

земя за имоти с площ до 50,00 дка от V до Х категория, неполивни, така и на изменението 

на ППЗОЗЗ обн.ДВ, бр.35/08.05.2012г. 

 Постановените  168 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-71 броя /2012 год.-129 бр./.  

2.По чл.24, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.41, ал.1 от ППЗОЗЗ за промяна предназначението на 

земеделска земя, собственост на физически и юридически лица, за нуждите на 

собствениците-41 броя /2012 год.-80 бр./. 

3.По чл.32, ал.4 от ППЗОЗЗ за отлагане на предложения за утвърждаване на 

площадка/трасе/ за проектиране на обекти-49 броя /2012 год.-94 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-0 броя /2012 год.-2 бр./. 

5.По чл.22, ал.2 от ЗОЗЗ и чл.32, ал.3 от ППЗОЗЗ-отказ за утвърждаване площадка 

за проектиране на обекти и за промяна предназначение-0 броя /2012 год.-4 бр./ 

6.По чл.58 и чл.59 а, раздел VІ, глава V от ППЗОЗЗ за разрешаване на временно 

ползване на земеделски земи за срок от 5 години-7 брой. /2012 год.-8 бр./ 

С постановените  41 броя решения за промяна предназначение на земеделска земя е 

променено предназначението на общо 142,558 дка, като размера на дължимите такси по 

чл.30 от ЗОЗЗ е 119873,14 лв. За сравнение през 2012 год. е променено предназначението 

на общо 651,317 дка и дължимите такси по чл.30 от ЗОЗЗ са 796847,29 лв. Намалението на 

горните стойности се дължи също на ЗИД на ЗОЗЗ обн.ДВ, бр.39/20.05.2011 г.- по малък 

брой преписки и по ниски държавни такси при имоти от V до Х категория. 

Влезлите в сила решения са 63 броя за 168,050 дка. Същите за 2012 год. са 

съответно 92 бр. за  742,116 дка. 

Платените държавни такси по чл.30 от ЗОСС са  243350,01 лв., а през 2012 год.-

924550,98 лв. 

През 2013 год. прегледа и проучването на преписките и подготвянето им за 

доклади се осъществи от един експерт. 

Издадените актове за категория на земята са  160 броя. 

Съставените актове за нарушения по чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ са 2 броя. 

Комплектовани преписки по Раздел V на ППЗОЗЗ-3 бр.. 

Тримесечните справки за МЗХ са изготвени и изпратени в срок. 

По подадените 16 броя искания за положително становище за застрояване в 

земеделски земи по реда на „Наредба №19/ от 25 октомври 2012 г. за строителство в 

земеделските земи без промяна на предназначението” им се извършиха 12 теренни 

проверки, останалите престоят. В резултат това са издадени 5 положителни становища за 

извършване на строителство в земеделска земя без промяна предназначението и. За три 

искания, констатациите се свеждат до изразяване на отрицателно становище поради 

извършено вече строителство. Две от исканията подлежат на допълнително проучване, а 

останалите две са изтеглени от заявителите. 
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Извършени са многобройни консултации и справки на граждани, както и на ОСЗ 

към ОД ”Земеделие” - Бургас.    

 

6.2.2. 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 

      

       От  началото на годината работата свързана с придобиване на собственост върху 

земи по реда на чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ от собственици на сгради и по реда на чл.27, ал.8 от 

ЗСПЗЗ за свободни площи започна с усилени темпове. Едновременно с приемането на 

нови искания за закупуване на земята се извърши сключване на договори по  получени 

заповеди и изпращане на окомплектовани преписки в МЗХ за издаване на заповеди за 

покупка на земята.  

 

        През годината нямаше промяна в нормативната база свързана с процедурите по 

чл.27, ал.6 и 8 от ЗСПЗЗ, поради което продължи процедурата преписката да се образува с 

подаване на искане до министъра на земеделието чрез директора на Областна дирекция 

”Земеделие”. Към заявлението да се прилагат комплект от документи доказващи 

собствеността върху сградата, доказателства че сградата е придобита от имущество на 

организации по &12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, доказателства за необходимата прилежаща площ на 

сградата, актуални скици, удостоверение за идентичност от ОСЗ при установена разлика в 

площта на имота или наименованията на обектите, данъчна оценка за земята, акт за 

държавна собственост на имота и др. Запази се и изискването при разпоредителни сделки 

с държавна земя, продажната цена да се определя по пазарен механизъм от независим 

оценител и не по-ниска от данъчната оценка. 

 

     За издаване на АДС се подготвя предложение до Областния управител, към което 

се прилагат всички документи доказващи правото на собственост на земята, данъчна 

оценка, актуална скица, след което се вписва в Службата по вписвания обслужваща 

съответния съдебен район и се изготвя нова скица с отразен АЧДС. За периода са 

изготвени около 106 броя за прилежащи и свободни площи. 

 

      Изготвянето на данъчните оценки също се извършваше ритмично и с отразяване на 

обстоятелство, че са изготвени по реда на чл.56в, ал.1 и чл.56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

Приблизително изготвените искания за данъчни оценки са над 300. 

    Завършхме годината с изпращането на 60 бр. преписки до МЗХ. Въз основа на 

заповедите се изготвиха договори за покупко-продажба на държавна земя – частна 

държавна собственост както следва: 

 - закупуване с лева -1 брой на стойност  4 900,00 лева; 

 - закупуване с ПКБ – 28 броя на стойност  424 867,00 лева.  

 

    От суми за ползване на земята при сключване на договор за покупко- продажба 

съгласно §17, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ бяха събрани около 32 000 лв.  Въпреки 

предварителния интерес за закупуване на свободни площи в стопанските дворове при 

проведените два търга за имоти в гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, с.Вълчин, 

общ.Сунгурларе, с.Драганци, общ.Карнобат, с.Полски извор, общ.Камено, с.Голямо 

Буково, общ.Средец за 29 имота, имаше закупени само 6 бр. имоти в Драганци и Полски 

извор за сумата от 37 602,00 лева.   

 

      Много затруднена беше работата в община Карнобат и община Сунгурларе поради 

липса на поддържащи фирми за технически дейности, което почти спря работата за тези 

общини. 
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      Наблегна се на дейности по подготовка на документи и получаване на 

предварително съгласие от МЗХ за организиране на търгове за свободни имоти. Към 

момента има изпратени 7 искания за предварително съгласие в МЗХ и 5 с вече получено 

съгласие.   

  

      Извършени бяха много огледи на свободни имоти за уточняване дали са свободни, 

годни за земеделско ползване или свободни, негодни за земеделско ползване. Сериозна 

трудност в работата има при осигуряване на доказателства, че сградите и/или 

съоръженията в повечето от имотите са продадени като материали (прилагане на фактури) 

или идентифицирането на собственици на сгради или съоръжения в тях, което не 

позволява да бъдат предлагани за процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 

 

     За улесняване на дейностите свързани със стопанските дворове на бивши 

организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ започна изготвяне на досиета за всеки стопански 

двор в съответните Общински служби по земеделие. При систематизирането на 

документите се установи липса на парцеларни планове, приети по установения ред за 

голяма част от землищата в община Сунгурларе или несъответствие на ПП с 

действителното положение на терена за останалите землища на територията на област 

Бургас. Отново беше поискано съдействието на местните и общински кметова на 

населените места за събиране на документи и изясняване на обстоятелствата при 

ликвидацията на ТКЗС и собствеността на сградите, но без особен резултат. 
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6.3. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

Във връзка със започналите през предходни години процедури по реализиране 

правото на обезщетение по реда на  чл. 10”б”, ал 1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, за лица върху чиито 

имоти има проведени мероприятия непозволяващи възстановяването им, за отчетния 

период 2013  г. са извърши следните действия: 

1. За територията на Община Айтос - изготвено техническо задание за изработване 

на план за обезщетение, който в началото на 2012 г. /16.01.2012 г./ е изпратен на  МЗХ. 

След одобрението и съгласуването му с МЗХ, ОСЗ Айтос възложи изпълнението на 

техническите дейности по проектиране на границите на имотите за обезщетяване  с 

възлагателно писмо № 515/11.07.2012 г. ЕТ „Кулчев-Янко Тодоров” гр.Ямбол – 

изпълнител на техническите дейности по подръжка на КВС за община Айтос, в едно с 

Протокол № 1 от 16.01.2012 г. и Протокол № 2 от 11.07.2012 г. След изтичане на договора 

на изпълнителя, дейността се продължава от новият изпълнител на техническите дейности 

по КВС за Община Айтос. 

За лицата поискали дължимото обезщетение да бъде извършено чрез ПКБ, както и 

за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение, ОСЗ-Айтос подготвя 

периодично копия от преписките, които изпраща в Агенцията по Приватизация и 

следприватизационен контрол, за издаване на депозитарни разписки във връзка с 

реализиране на правото на обезщетение. Процедурата се развива по бавно, тъй като по 

искане на АПСПК преписките се окомплектоват  и изпращат по 50 бр.  От средата на 

2013г. ОСЗ Айтос започна да изпраща по 200 бр. поради което в АПСПК  са изпратени  

800 броя преписки от около 1800. 

2. За територията на Община Руен през 2013г., техническите дейности по 

проектиране на границите на имотите за обезщетяване на лицата по 10 б от ЗСПЗЗ са 

приети от   поддържащата фирма и предстои финализиране на процедурата.  ОСЗ Руен 

обнародва в държавен вестник обявление за изготвен план за обезщетение със земеделски 

земи на територията на община Руен. 

3. През периода продължава работата по приключването на един процес, свързан с 

обезщетяването на жителите на Община Созопол с признато, но невъзстановено право на 

собственост по реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ, поради проведени мероприятия, които не 

позволяват възстановяване на собствеността. Предприети са действия по продължаване на 

процедурата по изработване на плана за обезщетение на общината. С оглед на 

гореизложеното  с писмо с изх. № 1721/ 01.10.2013 г. до Община Созопол, както и в лична 

среща с Кмета на Община Созопол, ОД”Земеделие” Бургас уведоми за неотложната 

необходимост да бъде продължен процеса по обезщетяване на правоимащите лица по реда 

на чл. 10б от ЗСПЗЗС и е поискано официалното становище на общината по въпроса дали 

решенията на Общински съвет № 15/30.03.2001г., № 29/21.02.2003г. и № 260/12.11.2004г., 

с които е предоставена земеделска земя от ОПФ за извършване на обезщетение на 

територията на Община Созопол, с площ 4593,057 дка., са променяни и изключвани ли са 

земеделска земя от тях с друга цел, както и за необходимостта  за нуждата на  плана за 

обезщетение да бъде компенсирана земеделската земя от землището на с.Извор, която е 

излязла от Община Созопол, но която беше нужна за плана  и съответно взета в предвид 

при определяне на кофициента за редукция.  

Към настоящия момент официален отговор от страна на Община Созопол по 

поставените въпроси не е постъпвал. 

Според влезли в сила решения № 15/ 30.03.2001 г., № 29/ 21.02.2003 г. и № 260/ 

12.11.2004 г. на Общински съвет – гр. Созопол  за предоставяне на имоти от Общински 

поземлен фонд и информация за землищата на гр. Созопол и гр. Черноморец, става ясно, 

че списъкът с имоти, приложени към протоколите на ОС – Созопол, е силно редуциран. 

Установени са  промени във вида територия на част от имотите, влязъл в сила ПУП за 

един от тях, обявен търг за продажба на други. В тази връзка и с продължаващото 
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целенасоченото актуване на имотите, описани в горепосочените решения, площта на 

предоставените за обезщетяване имоти намалява, това от една страна ще попречи на 

коректното изчисляване на стойността на обезщетението за вече връчени решения на 

граждани, и от друга още повече ще блокира процеса на обезщетяване за територията на 

Община Созопол. 

Предстои, след уточняване с Община Созопол на останалата налична за 

извършване на обезщетяването земеделска земя респективно коефициента на редукция, 

ОСЗ Созопол да отправи предложение до министъра на земеделието и храните за 

възлагане на техническите дейности по проектиране на границите на имотите за 

обезщетяване. Планът за обезщетяване ще се изработва за територията на общината върху 

определените за обезщетяване имоти от общинския поземлен фонд.  

 

  
 
 
 
 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС 

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
 

 Настоящият отчет за дейността на Регионална дирекция за социално 
подпомагане – Бургас за 2013 година е изготвен във връзка с изпълнение на 
разпоредбата на чл.14, т.16 от Устройствения Правилник на Агенцията за 
социално подпомагане. 
 Отчетът съдържа обобщена информация и данни за проследяване и 
анализиране на тенденциите свързани със социалното подпомагане, интеграция 
на хората с увреждания, развитието на социалните услуги и закрилата на детето.  

 
І. Организационно-методическа помощ и контрол върху дейността на 

дирекциите "Социално подпомагане". 
 
1. Координиране и контролиране дейността на дирекциите "Социално 

подпомагане", във връзка с: 

 Промяна на нормативната уредба 
 През 2013 г. на проведени регионални съвещания с директорите на ДСП от 
региона и екипни срещи с н-к отдели  СЗ, ХУСУ и ЗД, са разгледани получените в 
РДСП указателни писма от АСП, свързани с промяна на нормативната уредба 
както следва: 
 
Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. 

1. Писмо с изх. № 9100-132 от 30.05.2013 г. на Изпълнителния директор на 

АСП във връзка с продължаване дейностите по предоставяне на 

социалната услуга „Обществена трапезария” в периода май 2013 -декември 

2013 г. и ангажиментите на АСП, чрез териториалните и структури по 

осъществяване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите.  

2. Писмо изх. №9100-80 от 08.04.2013 г. на АСП, относно утвърдени 
методически ръководства за условията и реда за предоставяне на 
социалните услуги „Защитено жилище” и „Център за настаняване от семеен 
тип за лица”.  
3. Писмо с изх. № 9100/274 от 09.12.2013 г. на изпълнителния директор 
на АСП във връзка с постъпили сигнали за случаи на лица с хронични 
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заболявания ХИВ/СПИН, които се нуждаят от предоставяне на социални 
услуги. В изпълнение на дадените с писмото указания са изготвени писма 
до кметовете на общините, в качеството им на доставчици на социални 
услуги, относно необходимостта в изпълнение на разпоредбите на чл. 41, 
ал. 5, т. 3 от ППЗСП, да осигурят възможности за повишаване 
квалификацията на персонала в социалните услуги с оглед спецификата на 
работата с отделните групи потребители. 

 

Закон за семейните помощи за деца и Правилника за неговото прилагане. 
1. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. - в §9 
е определен средномесечният доход по чл.4 от Закона за семейни помощи 
за деца за 2013 г. – 350 лв. Определени са размерите на помощите по реда 
на ЗСПД за 2013 г. както следва:  

  Месечната помощ по чл.7 от ЗСПД – 35 лв.  
  Еднократната помощ при бременност по чл.5а ЗСПД – 150 лв.  
  Еднократна помощ при раждане на живо дете по чл.6 от ЗСПД – за първо        
       дете – 250 лв., за второ дете 600 лв., за трето и следващо дете – 200 лв. 
  Допълнителна еднократна помощ по чл.6, ал.6 от ЗСПД  - 100 лв.  

a. Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една 
година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца е 100 лв. 

b. Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал. 1 от 
Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 1200 лв. за всяко 
дете. 

c. Размерът на еднократната помощ по чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД е 2880 лв. 
d. Размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от ЗСПД е 189 лв. 

  В §11 от Закона е определен максималният размер на присъдената        
       издръжка, която се изплаща от държавата – чл.152, ал.1 от СК за 2013 г. – 
       60.00 лв. 

2. Писмо с изх. № 9100-260 от 19.11.2013 г. на изпълнителния директор на 
АСП във връзка с увеличаване на размера на целевата помощ по чл. 10а от 
ЗСПД, както и прилагането на чл. 34 от ППЗСПД. Предоставени са данни 
относно общия брой на подадените молби-декларации по чл. 10а от ЗСПД; 
издадени заповеди за отказ на помощта; издадени заповеди за отпускане 
на помощта, брой деца за които е отпусната помощта, брой санкционирани 
семейства, брой деца, непостъпили в училище, брой възстановени 
еднократни помощи.  
3. Писмо с изх.№9100-262 от 21.11.2013 г. във връзка с увеличаващия се 
брой чужденци, търсещи убежище в Република България  и изразено 
становище от Министерството на труда и социалната политика  за 
осигуряване на правата им реда и условията на Закона за семейни помощи 
за деца и Правилника за неговото прилагане. 

 
Наредба №РД 07-5/16.05.2008 г. 

1.  Писмо с изх. № 9100-245/30.10.2013 г. на изпълнителния директор на АСП 
относно изменение и допълнение на Наредба № РД07-5/2008 г. 
Служителите са запознати с приетите изменение в Наредбата и са дадени 
указания по прилагането им. 

2. Писмо с изх. № 9100-249/06.11.2013 г. на изпълнителния директор на АСП с 
приложена Заповед № РД01-817 от 30.10.2013 г. на министъра на труда и 
социалната политика за определяне на месечния размер на целевата 
помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. 
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3.  Писмо с изх. № 9100-259 от 19.11.2013 г. на изпълнителния директор на 
АСП с предоставено копие от сключено Споразумение за съвместна 
дейност с ЕВН България ЕАД и Енерго-Про Продажби АД, относно 
ангажиментите, произтичащи от Наредба № РД-07-5/2008 г. Служителите 
са запознати със сключеното споразумение и произтичащите от него 
ангажименти от страна на ДСП. На доставчика е предоставен на 
електронна поща и на хартиен носител списък с данни за абонатния номер  
и титуляр на сметката на правоимащите лица за енергийна помощ за 
отопление. 

 
Закон за интеграция на хората с увреждане и Правилника за неговото 
прилагане. 

1. Писмо № 9100/6 от 11.01.2013г. на АСП, във връзка с годишното отчитане 
на показателите за целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт 
на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, 
отпуснати по реда на ППЗИХУ, възникнали проблеми при възстановяването 
на целевите помощи, както и откази на съдилища да разглеждат искове за 
събиране на недобросъвестно усвоени целеви помощи по реда на чл. 418 
от ГПК. Предоставена от РДСП Бургас до АСП информация за прилаганата 
от ДСП регион Бургас, процедура за възстановяване  на целевите помощи, 
възникнали проблеми при възстановяване  на целевите помощи и 
причините за невъзможност за събиране на вземанията. 

2. Писмо № 241/454 от 12.02.2013г. на Изпълнителния директор на АСП, във 
връзка с покана от Агенцията за хора с увреждания за двудневен 
обучителен семинар 2 модул експертно ниво “Използване на системата за 
мониторинг и оценка на държавната политика за хората с увреждания и на 
системата за планиране и контрол на бюджетните средства за работа на 
хората с увреждания” в рамките на проект “Създаване на единна система 
за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика 
за работа на хората с увреждания в България”.  

3. Писмо № 9100-232/09.10.2013 год. на Изпълнителния директор на АСП във 
връзка с необходимостта от обобщаване на систематизирана информация, 
относно броя на обжалваните решения, издадени от органите на 
медицинската експертиза и информация, съгласно приложени към писмото 
таблици.  

4. Писмо №9100-0230/07.10.2013г на АСП, относно предоставяне на 
изменените формуляри на заявления- декларации по Правилника за 
прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. 

5. Писмо № 9100-264  от 22.11.2013 г., на  АСП,   относно доклада на 
Инспектората към Изпълнителния директор на АСП за третото 
тримесечие за 2013 г. , на екипна среща с началнк отделите подробно 
бяха  разгледани и коментирани всички констатации относно 
извършените комплексни и тематични проверки, както и дадените 
задължителни предписания.   

 
Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” 

1. Писмо № 9100-265/26.11.2013 год. на зам. изпълнителния директор на АСП 
във връзка с извършване на актуална преценка на лицата, включени в НП 
АХУ за наличие на условия за социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП.  

2. Писмо 9100-218/18.12.2013 г. указания за прекратяване на 
трудовитедоговори на действащите лични асистенти , уведомяване на 
потребителие за възможност за ползване на  други социални услуги , 
предоставяни от съответната община. 
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Закон за закрила на детето, Правилника за неговото прилагане и Наредбата 
за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни 
семейства и настаняване на деца в тях. 

1. Писмо с изх. № 9100-223/01.10.2013 г. на АСП във връзка с уеднаквяване 
практиката по прилагане на чл. 50 от ППЗЗДет. На екипна среща служителите са 
запознати с дадените указания, а именно, че приемното семейство подава молба-
декларация само за отпускане на еднократна помощи, но не и за отпускане на 
месечните средства. Наблегнато е на контрола по целесъобразното използване 
на финансовите средства – с доклад на всеки 6 месеца, като не се изискват 
разходооправдателни документи, а за еднократните помощи – при последващия 
преглед на плана за действие като се прилагат и съответните 
разходооправдателни документи. 

2. Указателно писмо изх. № 9103-55/15.10.2013 г. на АСП, относно 
дейностите и мерките за закрила, които следва да се предприемат по случаи на 
непридружени деца – чужди граждани. Служителите от ОЗД са запознати с 
дадените указания  - работа съгласно разписаното в Координационния механизъм 
за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца – жертви на трафик, 
завръщащи се от чужбина, прилагане на мерки за закрила чрез настаняване в 
специализирани институции или социални услуги резидентен тип, насочване за 
ползване на социални услуги, съгласно разпоредбите на действащото 
законодателство, отправяне на искане до съответното РУП за предоставяне на 
полицейска закрила на детето.   

3. Писмо изх. № 9103-56/25.10.2013 г. на АСП с приложени Заповеди № РД 
01-1085/23.10.2013 г. и №РД 01-1085/23.10.2013 г. на Изпълнителния директор на 
АСП относно спиране настаняването в ДДЛРГ „Таньо войвода” гр. Асеновград, 
обл. Пловдив и ДДЛРГ „Младен Антонов” с. Тотлебен, общ. Пордим, обл. Плевен 

4. Писмо изх. № 9103-58/05.11.2013 г., с приложена Заповед № РД 01-
1102/01.11.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП относно спиране 
настаняването в ДДЛРГ „ Димчо Дебелянов” гр. Силистра 

5. Писмо с изх. № 9103-59/08.11.2013 г. на АСП с правно становище на 
МТСП относно възможности за предприемане на мерки за закрила на децата, 
настанени с социално – педагогически интернати.  

6. Писмо изх. № 9100-258/18.11.2013 г. на АСП, с приложени типови образци 
на Акт за установяване на административно нарушение и на Наказателно 
постановление по закона за закрила на детето.На екипна среща през месец 
11.2013 г. служителите са запознати с горепосоченото писмо и приложенията към 
него.  

7.  Писмо изх. № 9100-270/03.12.2013 г. на АСП с приложени актуализирани 
макети за ежемесечно отчитане на натуралните показатели за дейностите по 
закрила на детето: за децата в специализирани институции, за децата, които 
ползват социални услуги от резидентен тип, за децата, които ползват социални 
услуги в общността.  

8. Писмо с изх. № 9100-273/05.12.2013 г. на АСП с приложени актуализирани 
макети, относно систематизираната информация за насилието над деца и 
практическото прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при 
работа по случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при 
кризисна интервенция.  

9. Писмо с изх. № 9103-67/11.12.2013 г. на АСП с указания за предприемане 
на незабавни действия за преглед на случаите на настанени деца в КЦ, с оглед 
прецизиране на профила на децата и проследяване престоя на децата за срок до 
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6 месеца, да се планира и провежда активна работа в посока извеждане на детето 
от КЦ, както и активно взаимодействие с родителите, мултидисциплинарните 
екипи и други доставчици на услуги в общността.  

10. Писмо изх. № 9103-72/21.12.2013 г., с приложена Заповед № РД 01-
1265/14.12.2013 г. на Изпълнителния директор на АСП относно спиране 
настаняването в ДДЛРГ „ Радост” с. Дрен, общ. Радомир, обл. Перник. 
 

 Извършени проверки от Инспектората на АСП и Дирекция 
„Вътрешен одит; 
 През първото тримесечие на 2013 г. не са извършени проверки от 
Инспектората на АСП в ДСП от регион Бургас и РДСП – Бургас. Извършена е една 
проверка от Дирекция „Вътрешен одит” в ДСП – Созопол. Дадена е една 
препоръка във връзка с която , по повод издадена вътрешна заповед да се 
определи служител на дирекцията, който да е счетоводител или съставител на 
ГФО. 
 Директорът на ДСП – Созопол е изготвил план за действие и е определила 
служител на дирекцията - гл. специалист ИО да полага втори подпис на 
платежние. Пана е съгласуван от директора на РДСП – Бургас. 
 През второто тримесечие на 2013 г. не са извършени проверки от Дирекция 
„Вътрешен одит” на АСП в ДСП от регион Бургас и РДСП – Бургас.  
 През второто тримесечие на 2013 г. е извършена една тематична проверка 
от Инспектората на АСП в ДСП гр. Бургас. Обект на проверката е приложението 
на чл. 28 от ППЗИХУ, във връзка с чл.42г от ЗИХУ. Проверени бяха всички 270 бр. 
приети молби-декларации с издадени заповеди за периода 01.01.2012 г. до 
31.12.2012 г. и 12 бр. молби-декларации за периода 01.01.2013 г. до 28.02.2013 г. 
по реда на чл.28 от ППЗИХУ.  По време на същата проверка в отдел „ХУСУ” беше 
проверена дейността на Консултативната комисия за изготвяне на социални 
оценки,  в съответствие с прилагане разпоредбите на ЗИХУ и ППЗИХУ. 
 По време на проверката са дадени следните препоръки: 

- Да се спазват разпоредбите на чл.8, ал.2 от ППЗИХУ; 
- Да се спазват изискванията на чл.11, ал.1, т.”б” от Вътрешните правила 

за информационно-деловодната дейност и документооборота в ТП на 
АСП – изготвяне на предавателно-приемателни протоколи при 
предаване на документи; 

- Да се спазват указанията от АСП за оформяне на 
разходооправдателните документи с които на правоимащите лица се 
изплаща парична помощ по реда на чл.28 от ППЗИХУ. 

 През второто тримесечие на 2013г. в отдел ХУСУ на ДСП – Бургас е 
извършен мониторинг от началник отдел „Управление на  човешките ресурси”, 
към АСП, относно работата на назначените двама социални работника по Проект 
„Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване 
качеството и ефективността на социалната работа”. От мониторинга не са 
констатирани пропуски по реализирането на проекта. 

В РДСП – Бургас и отдел ЗД на ДСП – Бургас за отчетния период е 
извършена и проверка от инспектората на АСП /4-6 юни 2013г./ във връзка с реда на 
вписване в регистъра  на деца за осиновяване, съгласно СК. До края на отчетния 
период не е постъпвал протокол от проверката. 

 През третото тримесечие на 2013 г. е извършена една тематична проверка 
от Инспектората на АСП в ДСП гр. Бургас. През третото тримесечие на 2013 г. 
РДСП – Бургас е извършила проверка в ДСП – Бургас относно проверка 
изпълнението на задължителните предписанияна Инспектората и с писмо изх. № 
121-0422/11.07.2013 г. е уведомила Изпълнителния директор на АСП за 
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констатациите, а именно, че след дата на проверката се спазват всички дадени 
задължителни предписания от Инспектората. 
 С писмо изх. № 241-2201/15.08.2013 г. Ръководителя на Инспектората на 
АСП е разпоредил да се връчат доклади от извършена проверка в ДВХФУ с. 
Горица и ДВХФУ с. Ясна поляна по осигуряване на достъпна околна среда и 
помощни средства, приспособления, съоръжения или медицински изделия на 
настанените лица на кметовете на общините и управителите на 
специализираните институции. 
 РДСП – Бургас е изпратила до кметовете на общините Поморие и 
Приморско и управителите на ДВЛФУ с. Горица и ДВЛФУ с. Ясна поляна 
докладите от извършената проверка от Инспектората с писма с обратна разписка.  
 С присмо изх. № 121-439/30.08.2013 г. директорът на РДСП - Бургас е 
уведомил Ръководителя на Инспектората за предпритите действия.  
 През четвъртото тримесечие на 2013 г. е извършена проверка от Дирекция 
„Вътрешен одит” на АСП в ДСП от регион Бургас по повод експлоатацията на 
служебните моторни превозни средства.  
 През четвъртото тримесечие на 2013 г. е извършена една комплексна и 
една тематична проверка от Инспектората на АСП в ДСП - Поморие.  
 В изпълнение на предписание на Инспектората от комплексната проверка 
за оказване на методическа помощ и проверка за изпълнение на дадените 
препоръки и задължителни предписания  през третото тримесечие на 2013 г. 
РДСП – Бургас е извършила проверка в ДСП – Поморие. С писмо изх. № 121-
620/18.12.2013 г. директора на РДСП – Бургас е уведомил Ръководителя на 
инспетората за констатациите.  
 Извършена е комплексна провека от Инспектората на АСП в ДСХ с. 
Лозарево през м.ноември 2013 г.  Проверка от комисия на РДСП за спазване на 
дадени задължителни предписания и оказване на методическа помощ е 
извършена през м. януари 2014 г.     

  

 Проверки от други институции; 
 През отчетния период е извършена проверка в отдел «Закрила на детето» 

на ДСП - Бургас от ДАЗД от  05 до 07 ноеммври 2013 г., относно прилагане на 
законодателството при малолетни и непълнолетни бременни.  

Във връзка с проверката са дадени задължителни предписания, относно 
прилагането на нормативната уредба. 

 

 Извършени тематични проверки – кое е наложило извършването им 
и какво е констатирано; 
 През 2013 г. главните експерти от РДСП  - Бургас са извършили тематични 
проверки във всички ДСП от регион Бургас по два пъти . 

Проверките са извършени с цел  осъществяване на контрол и при 
необходимост указване на методическа помощ и уеднаквяване на практиката по 
прилагане на законодателството в дирекцията. Съставени са протоколи в които е 
описан начина на организация на работата в дирекциите. При посещението в ДСП 
, експертите от РДСП – Бургас са проверили произволно избрани досиета на 
подпомагани лица, сравнен е размера на отпуснатите помощи по заповед и 
ведомост. Проверени са  начислените суми и въведените IBAN на лицата в 
програмния продукт.  

При извършените проверки експертите от РДСП – Бургас не са установили 
пропуски и нарушения по начисляването и изплащането на помощите. Не са 
дадени препоръки за подобряване на организацията на работата в дирекциите.  
 За извършените проверки са съставени протоколи, които са изпратени с 
писма с обратна разписка или са връчени срещу подпис на директорите на ДСП.   
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 Осъществен контрол по изпълнението на мерките за закрила на 
детето; 
 Ежемесечно през 2013 г.  експерти от РДСП Бургас осъществявят проверка 
на броя деца, настанени по административен ред в  специализирани институции, 
социални услуги от резидентен тип и приемни семейства. Не са установени 
пропуски. Продължава наблюдението на процеса по вписване на деца в 
регистъра на деца за пълно осиновяване с цел стриктно спазване на законовите 
разпоредби и заложените срокове в тях.  
 Осъществен е  и  Контрол от РДСП Бургас  по прилагане установения от 
АСП с писмо 9100-139/11.06.2013г. механизъм за осъществяване на контрол за 
качеството на изпълнение на служебните задължения от страна на служителите 
от ОЗД в ДСП Поморие.   
      Проверени са докладите на социалните работници за работата на ОЗД в 
Бургаски регион. Спазени са сроковете.  До 3-то число на месеца социалните 
работници предоставят информация за развитието на всеки случай, по който се 
работи  под формата на табличен типов доклад. Началник отделът до 6 то число 
на всеки месец предоставя на директора на ДСП  обобщена информация за 
извършеното от ОЗД и за осъществения контрол под формата на кратък доклад. 

От изготвените и представени доклади от всеки социален работник, се 
установи, че по всеки от откритите случаи са извършвани необходимите дейности, 
свързани с тяхното управление. Извършвани са посещения на адресите, 
провеждани са срещи с децата, родителите, настойниците и  с лицата, полагащи 
грижи за тях. Изготвяни са протоколи от срещи, доклади, както и задължителните 
документи при управление на случай. Изисквана е и получавана  информация от 
други институции.  

Не са констатирани пропуски в работата на служителите на ОЗД при ДСП в 
Бургаски регион.  

Извършена е проверка в ДСП  Поморие Обсъдени са предписанията от 
Инспектората   за ОЗД/ДСП  Поморие с цел недопускане на установените 
пропуски и е указана методична помощ: 
 През 2013 г.  са проведени екипни срещи с участието на  началник отделите 
ЗД при ДСП в региона и гл. експерт ЗД от РДСП Бургас, на която са обсъдени 
всички указателни писма от АСП и са дадени методически указания, относно 
правилното прилагане на нормативната уредба.  

По писмо 9103/4 от 13.01.2013г. на АСП за изпълнение на дейностите по 
закрила на детето, с цел подобряване на координацията и взаимодействието 
между отделите „Социална закрила, „ Хора с увреждания и социални услуги” и 
„Закрила на детето в ДСП  – при констатирани данни за дете в риск и нуждаещо 
се от закрила, незабавно да се уведоми ОЗД при съответната ДСП, за да се 
предприемат мерки по компетентност. Полученият сигнал се завежда в дневник за 
регистриране на сигнали, съгласно чл.10, ал.2 и ал. 3 от ППЗЗД и ВПИДД в ТП на 
АСП. 
    При сигнал за насилие да  се уведоми спешно директора на РДСП и да се 
свика КМ за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие 
или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция 

Обсъдено е писмо на АСП 9103-59/08.11.2013г. за възможности за 
предприемане на мерки за закрила на деца от специализирани институции- във 
връзка с поставени въпроси, касаещи случаи на упражнено насилие между деца 
настанени в СПИ. С цел преодоляване на физически и психически травми от 
преживяното насилие, следва да се обсъдят алтернативите и нормативно 
допустими възможности за извеждане на децата от СПИ. В компетентностите на 
ДСП като орган за закрила е да предприеме стъпки за провеждането на мобилна 
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психотерапевтична работа с пострадалите деца, както и предоставянето на 
предложение за развитие на случая пред мултидисциплинарния екип. Не е от 
правомощията на ОЗД към ДСП да се предприемат действия по извеждане на 
децата от структури на СПИ. За това трябва да има изрична регламентация в 
законодателството. 

Обсъдено е писмо 9100-253 /12.11.2013г. на АСП  за подобряване на 
междуинтитуционалното взаимодействие и координаията на усилията мужду 
отделните институции, обслужващи нуждите на деца/лица с аутизъм. 
Териториалните структури на АСП следва да съдействат за изпълнение на 
дейности, заложени в «Мерки за подобряване на грижите в помощ на лица с 
аутизъм и техните семейства» в партньорство с други институции и НПО, 
съобразно своите правомощия и компетентност. 

Обсъдено е писмо на АСП 9103-55 от 15.10.2013г. във връзка с промените в 
Закона за чужденците в Р България  и направени допълнения и изменения, които 
касаят дейността на ДСП.  По случаи на непридружени деца-чужди граждани се 
работи и съгласно разписаното в КМ за рефериране и обгрижване на 
непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Спрямо 
непридружените деца-чужди граждани могат да бъдат прилагани мерки за 
закрила, чрез настаняване в специализирани институции или социални услуги от 
резидентен тип, в зависимост от спецификата на конкретния случай. За 
непридружени деца-чужди граждани, които са заявили желание за предоставяне 
на закрила се работи в тясно сътрудничество с териториалните поделения на 
Държавната агенция за бежанците. Като първоначална мярка за закрила, особено 
при деца с неустановена самоличност или от изясняване на допълнителни 
обстоятелства, е препоръчително да бъде предоставена полицейска закрила.. 
Отговорните институции в спешен порядък следва да предадат помежду си 
цялата налична информация по случая. Задължително се уведомява ДАЗД за 
съдействие във връзка с международното сътрудничество и координиране на 
работата. Своевременно се подава информация на АСП. 

Обсъдени са предписанията от Инспектората  за ОЗД/ДСП  Поморие с цел 
недопускане на установените пропуски.  

 
 Провеждане на регионални срещи и съвещания – какво е наложило 
организирането им; теми, които са коментирани; взети решения; 
 През 2013 г. директорът на РДСП – Бургас е провел 12 регионални 
съвещания, а главните експерти от РДСП - Бургас са провели по 12 екипни срещи 
с началник-отдели СЗ и ХУСУ 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 или са обсъждани зададени въпроси и отговорите на АСП публикувани 
във форума в сайта на АСП. Във връзка с конкретни казуси от практиката на ДСП 
в регион Бургас са изпратени писма до АСП за методически указания /описани в 
следващия раздел/. 

За разглежданите теми на провежданите регионални съвещания и екипни 
срещи с началник отделите СЗ и ХУСУ се изготвят протоколи.  

 
1. Осъществена методическа помощ на дирекциите "Социално 

подпомагане". 
 По повод конкретни казуси РДСП – Бургас е изготвила писмени запитвания, 
относно правилно прилагане на нормативната уредба както следва: 

 отпускането на социални и семейни помощи; 
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1. Изготвено писмено запитване от РДСП – Бургас, относно изплащане на 
месечна добавка за дете по реда на чл.7, ал.1 от ЗСПД на бащата, който получава 
издръжка за същото дете. 

 С писмо № 241-370/04.03.2013 г. Изп. Директор на АСП е изразил 
становище, че в конкретния случай може да бъде отпуснатамесечна помощ ако са 
налице и оставналите условия по реда на чл.7 от ЗСПД. Задължава се ДСП, която 
ще отпусне помощта да извърши проверка по постоянен адрес на майката дали 
получава месечна добавка за детето и след това да издаде заповед за отпускане 
на исканата помощ. 

На регионално съвещание и екипна среща директорите на ДСП от регион 
Бургас и началник отдели СЗ са запознати с изпратеното указание на АСП, 
същото е изпратено сканирано и по електронната поща до ДСП с цел прилагане 
при възникване на идентични казуси.  

 2. Изготвено писмено запитване от РДСП – Бургас, относно получаване на 
информация за лица, работили в Израел по силата на сключена спогодба за 
посредничество и временна заетост на граждани между Р. България и Израел. 

 С писмо № 241-526/18.03.2013 г. Изп. Директор на АСП е изразил 
становище, че в конкретния случай РДСП – Бургас следва да изиска информация 
от Агенция по заетостта.  

РДСП – Бургас е изискала такава информация от АЗ и е получила по 
електронната поща списък на лицата от област Бургас , обект на тази спогодба. 
Списъкът е изпратен до ДСП от региона с цел проверка и предприемане на 
действия , ако има подпомагани семейства, които са получили неправомерно 
помощи във връзка с недекларирани доходи от трудова дейност. 

В резултат от проверката има издадени заповеди на директорите на ДСП от 
регион Бургас за прекратяване изплащането на  месечни помощи по реда на чл.7 , 
ал. 1 от ЗСПД на три семейства и за възстановяване на неправомерно получени 
помощ – 1 заповед на директора на ДСП –Карнобат; 2 заповеди на директора на 
ДСП - Руен;. 

3. Изготвени две писмени запитвания от РДСП – Бургас, относно  
начисляване и изплащане на еднократна помощ за покриване на разходите за 
дневни и квартирни по реда на чл.17 от ППЗСП на семейство с период на престой 
от 03.05.2011 г. до 05.05.2013 г.  

Дадени указания от АСП, относно правото на семейството и начина на 
начисляване на дължимата сума, които са сведени до знание на ДСП в региона за 
сведение, а за ДСП – Поморие и за изпълнение. 

4. По оповод възникнал казус в ДСП – Айтос по повод прилагането на чл.5а 
от ЗСПД при отпускане на еднократна помощ за бременност след раждането на 
детето /съгласно промените в ППЗСПД от 20.08.2013 г./ с писмо № 121-
492/10.09.2013 г. е отправено запитване до АСП. С писмо изх. № 241-
2729/10.10.2013 г. са дадени указания при определяне на средномесечния доход 
на член от семейството да се взема предвид броя на членовете му към датата на 
която е подадена молба-декларацията.  

5. По повод извършена  комплексна проверка от Инспектората на АСП в 
ДСП – Поморие и дадени задължителни предписания РДСП – Бургас изготви 
запитване до АСП с писмо изх. № 121-611/27.11.2013 г. с цел правилно прилагане 
разпоредбата на чл.15, ал.1 и ал.2 от ППЗСПД, относно определяне на 
длъжностно лице, което да отразява извършеното плащане на еднократната 
помощ за живородено дете в оригиналния акт за раждане.  

С писмо изх. № 9100-20/23.01.2014 г. Изп. Директор на АСП е дал указания, 
че директорът на ДСП или упълномощето от него длъжностно лице следва да 
вписва реквизитите регламентирани в чл.15, ал.1 и ал.2 от ППЗСПД на 
оригиналния акт за раждане на детето.  
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Ежедневно при възникнали казуси касаещи отпускане/отказване на помощи, 
съобразно действащата нормативна уредба гл. експерти «Социална закрила»   
оказват  методическа помощ по телефона на директорите на ДСП и н-к отделите 
СЗ и ХУСУ.  По конкретни казуси, с цел уеднаквяване на практиката, случаите се 
разглеждат на провежданите ежемесечни екипни срещи. 

 

 социални услуги; 
 1. Изготвено писмено запитване, относно нефинансиране на социална 
услуга в общността в гр. Бургас. Получено писмо от АСП и е указано, че при 
възможност АСП ще търси възможност за откриване на новата услуга. Директорът 
на РДСП – Бургас е уведомил кмета на община Бургас за тази възможност с 
писмо.  
 2. Във връзка с извършени проверки в ДВХФУ в регион Бургас РДСП – 
Бургас е дала методически указания както следва: 

- на кмета на община Поморие с писмо изх. № 820-20/15.08.2013 г. е 
указано, че работодател на персонала в социална услуга, която е делегирана от 
държавата дейност и местна дейност, е нейният ръководител. 

- На кмета на община Приморско с писмо № 802-21/15.08.2013 г. са 
дадени следните препоръки: 

1.Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна да направи разчет за усвояване на 
преходния остатък от 2012 г. и да следи спазването на единния разходен стандарт.  

2.Управителят на дома да следи и при нужда да предприема действия за 
ремонтиране на сигналната система.   

3.Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна да обяви свободното място за психолог в 
Дирекция „Бюро по труда” – Бургас, филиал Приморско. 

4.Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна да сигнализира компетентните 
институции за организиране на профилактични прегледи на всички потребители и 
консултации с лекари специалисти на нуждаещите се такива.  

2. Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна да контролира изпълнението на 
своя Заповед № 39 от 28.05.2013 г., относно актуализиране на плановете за 
здравни грижи. 

3. Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна да контролира изпълнението на своя 
Заповед № 36 от 28.05.2013 г., относно актуализиране на индивидуалните планове 
на потребителите и отчитане на изпълнението им. 

4. Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна разпореди да се разясни на всеки 
потребител възможността за ползване на интернет и да отрази желанието им в 
декларация, собственоръчно подписана от всеки потребител. При изявено желание 
на потребителите да ползват интернет да се разработи подходяща програма за 
обучение на същите.   

5. Управителя на ДВХФУ с. Ясна поляна стриктно да се спазва разпоредбата 
на чл.3, ал.1, т.2 и ал.2 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани 
от Републиканския бюджет а именно:  лицата, които нямат доходи и влогове не 
заплащат такса, а издръжката на тези лица е изцяло за сметка на републиканския 
бюджет.   

6. Да се изготвят и връчат на потребителите анекси към сключените договори 
за предоставяне на социални услуги, сключени до проверката на Инспектората на 
АСП, които да съдържат необходимата информация за размера на таксите и срока 
на действие на договора.  

 

 социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; 
 1. Във връзка с писмо № 9100-43/22.02.2013 г. на Изпълнителния директор 

на АСП, относно  извършване проверка на ЕР на ТЕЛК на лица, подали молба -
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декларация по всички правни основания, уведомени срещу подпис, че същите 

подлежат на проверка в РКМЕ Директорът на РДСП – Бургас с писмо изх. № 92-

007/12.03.2013 г. е изискал чрез РЗИ – Бургас предоставяне на екземпляр от 

всички издавани ЕР на ТЕЛК на лица и деца с постоянен адрес на територията на 

област Бургас.  

 В отговор директорът на РЗИ – Бургас с писмо изх. № 28-03-53/21.03.2013 г. 

е уведомил директора на РДСП – Бургас ,че приема РДСП – Бургас като 

заинтересована страна с оглед изплащане на интеграционни добавки на лица с 

увреждания, но съгласно разпоредбата на чл.59 от Правилника за устройство и 

организация на работа на органите на медицинската експертиза и на 

регионалните картотеки на медицинската експертиза /ПУОРОМЕРКМЕ/ да 

предоставя информация само за конкретни случаи / посочени имена и ЕГН/. 

 По повод на това на  27.03.2013 г. в залата на РДСП – Бургас беше 
проведена работна среща с представители на РДСП – Бургас и РЗИ – Бургас  в 
резултат на което беше изготвено указание до ДСП в региона за м. март 
еднократно, а от м. април на всяко 10-то, 20-то и 30-то число на месеца в РКМЕ да 
се подава списък на лицата с увреждания за проверка на достоверността на ЕР на 
ТЕЛК /независимо, че в област Бургас няма ЕР на ТЕЛК по които има 
плащане на помощи, които да не са заверени с печат на РКМЕ за влизане в 
сила/,  като след проверка същият списък - подписан и подпечатан от 
специалистите на РКМЕ ще се връща в РДСП – Бургас и сканиран ще бъде 
изпращан в ДСП за информация. 
 В тази връзка от 01.03.2013 г. до настояьщия момент са получени 
списъци за проверени ЕР на ТЕЛК – 503 лица и деца подали молби през м. март 
2013 г.  
 Изготвено писмено запитване , относно отпускане на целева помощ за покупка на 
говорен апарат на лице, което не е оперирано в УМБАЛ от която е издаден 
протокола за  мед. изделие. Получен отговор от АСП, в който е указано стриктно 
да се спазват изискванията на Приложение 7, към чл.40, ал.1 от ППЗИХУ и да не 
се отпуска целева помощ ако медицинската интервенция не е извършена в 
УМБАЛ от която е издаден протокола. Указанието е сведено до знание на ДНП в 
региона за изпълнение. 
 2. Изготвено писмено запитване, отнсно отпускане на целева помощ за 
покупка на два чифта ортопедични обувки от лице, което е починало след вземане 
на мярка и заплащане на изделието  в НЦСУ – Горна баня. Получен отговор от 
АСП с указание  при смърт на правоимащите лица наследниците следва да 
получат изделието и да представят в ДСП необходимите разходооправдателни 
документи.  
 3. Писмо с вх. № СП-241/0092/26.04.2013 г. от РДСП - гр. Бургас, относно 
нова заверка и създаване на досие на лица с липсващо такова в медицинска 
картотека. Във връзка с полученото указателно писмо от РДСП - гр. Бургас на 
работни срещи със служителите бяха дадени указания в случаите, в които е 
констатирана липса на досие в РКМЕ, лицата да се насочват с оригинал на ЕР на 
ТЕЛК, лична карта и последна епикриза от лечебно заведение за създаване на 
досие в РКМЕ - гр. Бургас и заверка на съответното ЕР.  
 
 
 

 дейности по закрила на детето; 
1. На екипна среща в РДСП гр. Бургас, с участието на началник ОЗД на 

територията на област Бургас, бе констатирана различна практика при 
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определянето на размера на месечните помощи на деца, настанени в семейства на 
роднини или близки.  

Съгласно чл.49 ал.2 от ППЗЗД месечната помощ за дете, настанено за 
отглеждане при близки или роднини се определя по предложение на социалния 
работник и се диференцира съобразно възрастта на детето. 

Установи се, че има две различни практики. При първата размера на 
месечната помощ се определя като личните доходи на детето, формирани от 
пенсия, издръжка, семейни помощи за деца и др. се приспадат от полагащия му се 
размер, регламентиран в чл.49, ал.2 от ППЗЗД. При втората практика на ОЗД 
размера се определя съобразно индивидуалните нужди на детето, по преценка на 
социалният работник и са до размера, визиран в чл.49, ал.2 от ППЗЗД.  

С оглед създаване на единна практика в работата на ОЗД /ДСП в Бургаски 
регион, РДСП Бургас изиска  указание от АСП, във връзка с определянето на 
размера на месечната помощ, а именно – личният доход на детето, формиран от 
пенсия, семейни помощи за деца, стипендии, издръжки и др. следва ли да се 
приспада от полагащия му се размер, регламентиран в чл.49, ал.2 от ППЗЗД. 

Отговорът на АСП е сведен до знанието на ДСП в региона, а именно - за деца 
настанени в семейство на роднини или близке ДСП може да отпуска месечни 
помощи, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на 
родителя/родителите, живеещи заедно, и на ненавършилите пълнолетие деца е по-
нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход. При определяне 
размера на помощта за дете, настанено в семейството на роднини или близки, се 
вземат предвид личните доходи на детето, които биха могли да се използват за 
неговата издръжка. Указанието  уеднакви  определянето на месечната помощ за 
дете по чл. 49 ал.2 от ППЗЗД.   

2. Изготвено писмено запитване от РДСП – Бургас, относно разпоредбата 
на чл. 84, ал.2 от СК.  

С писмо №242 172/09.04.2013г. на директора на РДСП Бургас са дадени 
насоки и указания на ОЗД /ДСП Бургас при работа по случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие, с цел преодоляване на посочените затруднения и 
постигане на общо разбиране на спешността на сигналите. 
.Изготвено писмено запитване от РДСП – Бургас до АСП, относно определяне 
възнаграждението на приемните родители. До настоящия момент в РДСП – 
Бургас не е получено становище от АСП.  
           3. Изготвено писмено запитване от РДСП – Бургас до АСП, относно 
определяне възнаграждението на приемните родители. До настоящия момент в 
РДСП – Бургас не е получено становище от АСП.  
           4. Изготвено писмено запитване, относно необходимите документи 
съгласно чл. 25, ал.2 от Наредба № РД 07 7/05.10.2010г., които следва да 
представят чужди граждани с обичаино местопребиваване в Република България, 
желаещи да осиновят дете според българското законодателство. Получен отговор 
от АСП, в който е указано, че чужди граждани с обичаино местопребивавне в 
Република България следва да прилагат в цялост изискванията на чл.25 от 
Наредбата. Писмото е препратено по компетентност на съответното ДСП. 

5. По повод проверка на Инспектората на АСП в ОЗД/ДСП Поморие и 
дадени задължителни предписания, РДСП Бургас на проведена екипна среща е 
оказала методична помощ с цел недопускане на установените пропуски. 
Ежедневно при възникнали казуси на ОЗД/ДСП  РДСП  оказва  методическа 
помощ по телефона.  По конкретни казуси, с цел уеднаквяване на практиката, 
случаите се разглеждат на работните срещи. 

 
2. Поддържане и актуализиране на база данни на областно ниво. 
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През 2013 г. ДСП в регион Бургас в своята дейност се стремяха да подават 
верни и коректни данни при отчитане на натуралните показатели по отношение на 
отпуснатите помощи по реда на ППЗСП, ЗСПД, ЗИХУ и ЗЗД. Експертите от РДСП 
– Бургас проверяват нанесените данни, своевременно информират началник - 
отделите в ДСП при съмнение за нанесени некоректни данни в програмния 
продукт.  
 Допускането на технически неточности от страна на ДСП е свързано с това, 
че таблиците се попълват ръчно, което води и до технически грешки като 
например: въвеждане на данни на друг ред, и др.  

По повод оптимизиране на програма Справки и възможността да се 
извършва засечка, относно получаване на социални помощи от едно и също лице 
в повече от една област бяха извършени действия от страна ДСП в региона с 
които при установяване на дублирани плащания некоректните лица въстановиха 
неправомерно получените суми по сметките на дирекциите, като същите бяха 
централизирани в МТСП. 
 Допускането на  грешки по отчитане на  натуралните показатели по  ЗЗД е 
свързано с  допуснати технически грешки при отчитане на данни от предишни 
месеци и поради липсата на програмен продукт за отчитане на натуралните 
показатели.  
Директорът и експертите от РДСП – Бургас при провеждането на регионалните 
съвещания и екипни срещи периодично разясняват, че при въвеждането на 
данните е необходим строг контрол от страна на началник-отделите и 
директорите на ДСП.  
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А.  Социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  
 

 Брой отпуснати социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

 Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс: 
- Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК, - 6 бр. 
- потвърдени –  4 ; 
- отменени – 1; 
- актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или законова несъстоятелност - 1. 

 Жалбите, които не са разгледани са както следва: 1 подадена жалба по отношение на чл. 9 от ППЗСП е оставена без 
разглеждане, поради неотстраняване на нередности;  
    Три заповеди са потвърдени, като същите са свързани с отказ за отпускане на целева помощ за отопление по реда на 
Наредба № РД 07-5/2008 г.. 
  
                    Аналитична информация:  
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради 

незаконосъобразност –  няма.   
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради 

немотивираност – една заповед е отменени поради недостатъчна мотивираност на основанията довели до 
отказ. 

o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради други 
причини – няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас поради други причини.  

 
 
 

РДСП 

Брой случаи общо Месечна помощ 
по чл. 9 

Еднократна  
по чл. 16 

Еднократна  
по чл. 16а 

Еднократна  
по чл. 17 

Целева помощ по 
чл. 14 

Целева помощ по 
чл. 20 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Бургас 3239 3337 1755 2116 147 160 7 16 8 7 7 12 1315 1029 
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o опишете и сравнете настоящия отчетен период, 
спрямо предходния, като стойности (брой постъпили обжалвания, брой отменени 
и брой потвърдени заповеди), като посочите причините, на които се дължи 
динамиката (при наличие): За четвъртото тримесечие на 2012г. са обжалвани 21 
заповеди, а за отчетния период на 2013г. е предприето обжалване на шест 
заповеди. По малкия брои обжалвания през четвъртото триесечие на 2013г. се 
дължи на добрата работа на социалните работници относно прилагането на 
нормативните актове в сферата на социалното подпомагане.  
 

Отпускането на помощи по реда на Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане има за цел да допълни или замести 
собствените доходи на лица и семейства за задоволяване на основните им 
жизнени потребности или за задоволяване на инцидентно възникнали 
потребности на подпомаганите лица и семейства, след като са изчерпани всички 
възможности за самоиздръжка и помощ от задължени по закон лица да 
осигуряват такава. 

Данните за броя на подпомаганите лица и семейства за 2013 година 
спрямо същия период на 2012 година очертават тенденция за увеличаване броя 
на подпомаганите лица по реда на ППЗСП с 98 лица или семейства, което 
увеличение с 3.02%, се дължи на по-големия брой отпуснати месечни помощи 
по реда на чл.9 от ППЗСП и по-големия брой подпомагани лица с еднократни 
помощи, включително и за издаване на лична карта по реда на чл.16а от ППЗСП 
и целева помощ за наем на общинско жилище по реда на чл.14 от ППЗСП.  

Месечните помощи отпускани по реда на чл.9 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане са средства, които осигуряват 
определен диференциран минимален доход на лица и семейства, които нямат 
възможност сами или с помощта на роднини и близки да задоволяват основните 
си жизнени потребности. Отпускат се след преценка на доходите на лицето или 
семейството, имуществено състояние, семейно положение и здравословно 
състояние  на лицата, трудовата и учебната заетост.  
 През 2013 година се наблюдава увеличение на отпуснатите месечни 
помощ в сравнение със същия период на 2012 г. с 361 случая, което 
представлява 20,57%. Това се дължи на  

- увеличаване броя на безработните лица; 
- изменения в ППЗСП, отнасящи се до прехвърляне на жилищен, 

вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу 
заплащане през последните 5 години, както и прехвърляне чрез договор за 
дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот 
и/или идеални части от тях през последните 5 години; 

- включване в обхвата на подпомагани по чл. 9 от ППЗСП на неосигурени 
майки, с изтекло право на получаване на семейни помощи за деца по чл. 8, ал. 1 
от ЗСПД. 

- регламентиране в ППЗСП на възможността да се подпомагат само 
децата, когато родителите нямат право на подпомагане по реда на чл.9 от 
ППЗСП. 

Еднократните помощи по реда на чл.16 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане бележат увеличение през 2013 година 
спрямо 2012 година с 8,84%, което представлява 13 подпомагани семейства 
повече. Това се дължи на факта, че през 2013 г. на повече лица на които се е  
налагало оперативно лечение са имали финансови затрудвнения във връзка с  
доплащане на лечебните заведения суми, които не се покриват от НЗОК..   

Увеличен е с 85,71% броя на отпуснатите еднократните помощи по реда 
на чл. 16а от Правилнкона за прилагане на Закона за социално 
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подпомагане  за 2013 година - 13 помощи, спрямо отпуснатите такива през 2012 
година  – 7 помощи. 

Това се дължи на изпратеното указателно писмо от Изп. директор на АСП, 
относно възможност за отпускане на помощта не само в случай когато се издава 
документ за самоличност за първи път. 

Отпуснатите еднократни помощи за лечение в чужбина по реда на чл. 
17 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане през 
2013 година са относително еднакви с отпуснатите такива през 2012 година / 7 
помощи през 2013 г. спрямо 8 помощи през 2012 година/ .  

Тези помощи са обвързани с разрешенията издавани от Фонда за лечение 
на деца и лица в чужбина. 

При отпуснатите целеви помощи за наем по реда на чл. 14 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане през 2013 
година се отчита увеличение със 71,42%, което представлява с 5 бр. повече 
отпуснати помощи, спрямо 2012 година. Увеличението се дължи на увеличаване 
на броя на  общинските жилища в община Бургас.    

През 2013 година са издадени 1029 броя удостоверения за безплатно 
пътуване с железопътния транспорт в страната по реда на чл. 20 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. През 2012 
година са издадени на същото основание е 1315 удостоверения. 

 Намалението от 21,75 % - 286 бр. по-малко издадени удостоверения  се 
дължи на промяна в нормативната уредба и отпадането на чл. 19 от ППЗСП за 
безплатно пътуване с автобусен транспорт два пъти годишно в страната от 
хората с увреждания.  
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Б. Семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца 

 Брой отпуснати семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца.   
 

 

 Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс:  
 - Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК  - 1 , в т.ч. : 

o Потвърдени - 1; 
o Отменени - няма; 
o актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или законова несъстоятелност - няма.  

                    Аналитична информация: Моля, опишете причините, довели до отмяна на заповедите, както следва: 
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради 

незаконосъобразност – няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас: 
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради 

немотивираност - няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас: 
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради други 

причини - няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас:  
o опишете и сравнете настоящия отчетен период, спрямо предходния, като стойности (брой постъпили обжалвания, 

брой отменени и брой потвърдени заповеди), като посочите причините, на които се дължи динамиката (при 
наличие): 

                През отчетното тримесечие на 2013 г. e обжалвана 1 заповед по реда на ЗСПД. За  същият период на 2012 година е 
предприето 1 обжалване на заповед, която отново е била потвърдена. Запазването на броя на предприетите обжалвания се 
дължи на добрата работа на социалните работници при преценяване на правото на помощи по ЗСПД на граждани обърнали 
се да кандидатстват за такъв вид помощ.  
        

РДСП Брой случаи 
общо 

Бр. случаи 
еднократна 

помощ  
по чл. 5а 

Бр. случаи 
еднократна 

помощ  
по чл. 6 

Бр. случаи 
еднократна 

помощ  
по чл. 6а 

Бр. случаи 
месечна 
помощ  
по чл. 7 

Бр. случаи 
месечна 
помощ  
по чл. 8 

Бр. случаи 
еднократна 

помощ  
по чл. 8в 

Бр. случаи 
целева помощ 

по чл. 8г 

Бр. случаи по 
чл.8д 

Бр. случаи 
целева помощ 

по чл. 10а 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Бургас 52511 57735 1096 1165 4163 4190 63 58 39747 44463 2740 2674 123 175 304 288 1389 1534 2886 3188 
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Законът за семейни помощи за деца (ЗСПД) и Правилникът за неговото 

прилагане (ППЗСПД) регламентират предоставянето на семейните помощи за деца с 
цел насърчаване отглеждането им в семейна среда, подпомагане издръжката на 
децата, както и стимулиране посещаемостта в училище.  

Отчетните данни за 2013 година съпоставени с тези за 2012 година сочат 
увеличение на броя на подпомаганите семейства с 9,94%, което представлява 5224 бр. 
повече подпомагани семейства. 

Увеличението се дължи на по-големия брой подпомагани семейства с помощи за 
деца по реда на чл.5а, чл.7, чл.8в, чл.8д и чл.10а от ЗСПД.  
 Анализът на отчетените данни по отделните нормативни основания на ЗСПД 
показва следните резултати: 

  При отпуснатите еднократни помощи при бременност, на основание  чл. 5а от 
ЗСПД през 2013 година, спрямо 2012 година, се наблюдава увеличение на броя на 
подпомогнатите бременни жени с 69 случая, което представлява  6,29%. Като причини за 
увеличения брой могат да се посочат: 

- по-големия брой жени, които са бременни са осигурени и са обект на изплащане 
на помощи по реда на социалното осигуряване. 

- възможността тази помощ да се изплаща в тримесечен срок след определения 
термин на раждане, съгласно изменеието в ППЗСПД от 20.08.2013 г. 

 При отпуснатите еднократни помощи за раждане на дете по реда на чл. 6 от 
ЗСПД, през 2013 година се наблюдава незначително увеличение на отпуснатите помощи 
в сравнение с 2012 г. с 27 случая, което представлява 0,65%. 

 Отпуснатите еднократни помощи за отглеждане на близнаци до навършване 
на една година по реда на чл. 6а от ЗСПД през 2013 година спрямо 2012 година е 
относително еднакъв / 63 подпомогнати семейства през 2012 г. 58 подпомогнати 
семейства през 2013 г./.  

 При отпуснатите месечни помощи по реда на чл. 7 от ЗСПД се отчита 
увеличение през 2013 година, спрямо 2012 година с 4716 случая, което представлява 
11,87%.  
 Като причина за по-големия брой подпомагани семейства с месечни помощи за 
дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, на 
основание чл. 7 от ЗСПД са: 
- увеличаване на нивото на безработица в област Бургас   
- намаляване на доходите на работещите  
- увеличаване на заинтересоваността на родителите чрез обвързване на помощите с 
ежемесечното редовното посещение на учебните занятия от страна на децата и 
лишаване на семействата от помощи при допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия от  
децата 

 При отпуснатите месечни помощи за отглеждане на дете до една година по 
реда на чл. 8 от ЗСПД се отчита намаление на броя на подпомогнатите с 66 случая през 
то на 2013 г., спрямо 2012 година, което  представлява 2,40%, като причините за това 
увеличение са : 

- възможността на майките да имат достатъчен осигурителен стаж за 
получаване на обезщетение от НОИ 

 При отпуснатите през 2013 година еднократни помощи на майки студентки за 
отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8в от ЗСПД  се отчита 
увеличение спрямо отпуснатите такива през 2012 година с 52 майки-студентки повече, 
което представлява увеличение с 42,27%.  

Това се дължи на факта, че помощта е еднократна и изплащането й не е 
обвързано с редовното посещение на учебните занятия, а е обвързано само с 
обстоятелството, че майката е записана за редовна студентка, към датата на подаване на 
молбата декларация.  
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 През 2013 година са отпуснати  целеви помощи на 288 многодетни майки за 
пътуване с автобусен транспорт, по реда на чл. 8г от ЗСПД. През същия период на 2012 
г. броя на подпомогнатите многодетни майки е 304. Наблюдава се намаление на 
изплатените помощи с 5,26%. 

 С месечна добавка за деца с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД 
през 2013 година са подпомогнати със 145 бр. семейства повече в сравнение с тези 
подпомогнати през 2012 година.  Като причина за това е непрекъснато увеличаващия се 
брой на децата с определен вид и степен на увреждане с 50 и над 50%. 

 С еднократна помощ за деца първокласници по реда на чл.10а от ЗСПД през  
2013 година са подпомогнати повече 302 семейства, което представлява увеличение с 
10,46%. Това се дължи на промяната в нормативната уредба и отпадане на доходния 
критерий при отпускане на помощта за деца с увреждания, децата с един родител и за 
такива настанени в риемно семейство.   
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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.  

 

 Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния кодекс: 
- Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК – 4 бр., в т.ч.: 

o Потвърдени – 4 ; 
o Отменени - няма; 
o актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или законова несъстоятелност – няма. 

                    Аналитична информация: Моля, опишете причините, довели до отмяна на заповедите, както следва: 
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради 

незаконосъобразност – няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас: 
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради 

немотивираност - няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас: 
o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са отменени заповеди поради други причини - 

няма отменени заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас:  
o опишете и сравнете настоящия отчетен период, спрямо предходния, като стойности (брой постъпили обжалвания, 

брой отменени и брой потвърдени заповеди), като посочите причините, на които се дължи динамиката (при наличие): 
 За четвъртото тримесечие на 2013г. е предприето обжалване на четири заповеди.  

   За същият период на 2012 г. е предприето обжалване на една заповеди по реда на  ЗИХУ, която е била потвърдена. . 
       Увеличението в броя на предприетите обжалвания се дължи на по-добрата информираност на гражданите по отношение 
възможността да обжалват издадените административни актове пред компетентните органи. 

 
 
 
 

РДСП 

Брой лица с 
увреждания общо 

Отпуснати 
общо месечни 

добавки 

МД за 
транспортни 

услуги  
чл. 25 

МД за инф. и 
тел. услуги  

чл. 26  

МД за 
обучение чл. 

27  

МД за 
рехабилитаци

я и балнео 
лечение  

чл. 28 

МД за диет. 
хранене  

и лекарства  
чл. 29 

МД за достъпна 
информация чл. 30 

МД за наем  
чл. 31 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Бургас 15059 15674 32935 33575 15046 15664 3620 3490 18 22 348 318 9842 9942 4023 4140 38 35 
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За 2013 година по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората 
с увреждания е оказана  подкрепа на 15674 лица с трайни увреждания,  а  за 2012 г. е 
оказана подкрепа  на  15059 лица с увреждания,  т.е. през 2013г. се отчита увеличение с 
615 лица, което представлява 4.08% спрямо предходната 2012г. 
            Запазва се тенденцията от предходни периоди на годината за увеличаване на 

лицата с трайни увреждания, което се дължи на високата заболеваемост на населението 

в страната и редица демографски фактори, сред които най-съществено влияние оказва 

увеличението на дела на населението в нетрудоспособна възраст. Недостигът на 

финансови средства стимулира лицата да търсят възможности за оказване на социална 

подкрепа, чрез различни форми на социално подпомагане и да се интересуват активно за 

правата си в качеството си на лица с трайни увреждания.  

 През 2013г. са отпуснати 33575 месечни добавки за социална интеграция по реда 

на  ЗИХУ, а за 2012г. те са 32935 броя. Данните сочат увеличение на отпуснатите общо 

месечни добавки с 640 лица, което представлява 1.94 % спрямо същия период на 

предходната 2012г. 

  Отпускането и предоставянето на месечните добавки за социална интеграция по 

реда на ЗИХУ за 2013 г., спрямо 2012 г. бележи тенденция към увеличаване  на общия 

брой на лицата с трайни увреждания, ползващи добавки за социална интеграция, както и 

увеличение на отпуснатите добавки.  

Увеличение има при отпуснатите месечни интеграционни добавки за 
транспортни услуги, за обучение, за диетично хранене и лекарствени средства, за 
достъпна информация. 

 С намалени стойности са добавките за  информационни  и 
телекомуникационни услуги, рехабилитация и балноелечение и за наем. 

Анализът на отчетените данни по отношение на динамиката на отпуснатите 
интеграционни добавки, показва следното: 

1.1. Месечни добавки за социална интеграция за транспортни услуги 
            С месечна добавка за транспортни услуги за 2013г. са подпомогнати 15664, а за 

2012г. са подпомогнати 15046. През 2013г. е регистран ръст на случаите по чл. 25 от 

ППЗИХУ с 618 случая или  4.11%, което следва общата тенденция на увеличението в 

броя на лицата с трайни увреждания.  

1.2.  Месечни добавки за ползване  на информационни и телеком. услуги. 
             С месечна добавка за информационни и телекомуникационни услуги през 2013 г. 

са подпомогнати 3490 лица, а за 2012 г. лицата са 3620. Данните сочат намаление на 

отпуснатите месечни добавки за ползване  на информационни и телеком услуги със 130 

случая /в проценти намалението  е с 3.59%/ и се дължи на по-малкия брой на лицата, на 

които е определена необходимост от чужда помощ.  

1.3.Месечни  добавки за диетично хранене и лекарствени продукти.  
         През 2013г. с  месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти са 
подпомогнати 9942 лица, а за 2012 г. лицата са 9842. Данните сочат увеличение на 
отпуснатите месечни  добавки за диетично хранене и лекарствени продукти със 100/ в 
проценти увеличението е с 1.02 %/. Увеличението се дължи на отпускане на добавката на 
лица, получаващи друг вид добавка и представили допълнително медицинско 
удостоверение, отговарящо на изискванията на Наредба № 35, както и на увеличението като 
цяло на  лицата с трайни увреждания, подпомагани по ЗИХУ. Увеличението произтича от 
факта, че при почти всички остри и хронични заболявания при лечението се прилага 
комбинацията от прием на лекарства с диетичния режим, което  води до лечение и 

предотвратяване на задълбочаване на острите и хронични заболявания.  
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1.4.Месечна добавка за достъпна информация . 

 С месечна добавка за достъпна информация за 2013 г.  са подпомогнати 4140 лица, а 
за 2012 г. подпомаганите лица са 4023, увеличението в абсолютна стойност е със 117 
лица / в проценти увеличението е с 2.91%/.  Основна причина за увеличението се дължи 
на това, че през 2013 г. е нараснал броя на лицата със сензорни увреждания 
кандидатстващи за тази добавка и, че са прецизирани правата на хората със сетивни 
увреждания за отпускането на този вид добавки и тя се определя за тях като важна при 
преодоляване на зрителните и слухови бариери наложени от заболяването.  
 

  1.5.Добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги. 
     През 2013 г. -  318 лица с увреждане са получили месечна добавка за балнеолечение и 
рехабилитация, а за 2012 г. лицата са 348, които са  получили месечна добавка за 
балнеолечение и рехабилитация. Данните сочат намаление на отпуснатите месечни 
добавки за балнеолечение и рехабилитационни услуги с 30 лица /в проценти намалението  
е с 8.62 %/ което е свързано основно на по малкия брой лица реализирани това  си право и 
с необходимостта лицата да заплащат предварително проведеното балнеолечение със 
собствени средства, а добавката да се изплаща от ДСП след представяне на 
разходооправдателен документ.  

 
1.6. Добавка за наем на общинско жилище. 

  През 2013г.  с месечна добавка – наем на общинско жилище са подпомогнати  
35 лица, а за 2012г. за подпомогнати  38 лица. Данните сочат намаление на 
отпуснатите месечни добавки за наем на общинско жилище с 3 случая /в проценти 
намалението е 7.89%, което се дължи на намаляване броя на самотно живеещите 
лица с увреждания, настанени в общински жилища.  

 
1.7. Добавка за обучение.  
 През 2013г. добавка за обучение са получили 22 лица с увреждания, а за 2012г.  

добавка са получили общо 18 лица. Данните сочат увеличение на отпуснатите месечни  
добавки за обучение с 4 лица /в проценти  увеличението е 22%/ Това се дължи на по 
големия брой лица, включени в обучителни курсове и потребността на хората с 
увреждания от  обучение 
            Анализът показва, че има увеличение на хората с увреждания,  получаващи 
интеграционни добавки за транспортни разходи, диетично хранене и лекарствени 
продукти, достъпна информация и обучение, като причина за увеличението  може да се 
посочи факта, че при преосвидетелстването от органите на медицинската експертиза се 
определя степен намалена работоспособност, като водещ до включване на по- голям 
брой право имащите лица за получаване на интеграционни добавки. 
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ІІ. Дейности, свързани със социалните услуги 
 

1. Отправени предложения във връзка с откриване, закриване, промяна на 
вида и/или промяна на капацитета на социалните услуги, когато са делегирани от 
държавата дейности и отговарят на стандартите и критериите за социални услуги.  

 

Предложения  
от РДСП,         

във връзка  
с откриване, 
закриване, 
промяна на 
вида и/или 

промяна  
на капацитета 

Съответната 
общинска стратегия 

за развитие  
на социалните 

услуги. Предвидени 
услуги  

в годишния план за 
развитие  

на социалните услуги 
на всяка община  

от областта за 2013 г. 

Създаване 
устойчивост  

на услуга, 
изградена  
по проект  
или други 

 Необходимост, 
поради 

увеличена 
потребност  
на целевата 

група 

Разрешено ли е  
от изпълнителния 
директор (заповед) 

 
 

Отказано ли 
е 

предложение
то 

и мотивите  
за отказа 

Обжалвани 
Заповеди, 

мотиви 
(описание в 
аналитична 

част) 

 
1.С писмо № 
121-
121/12.02.201
3 г.е 
предложено 
разкриването 
на първото 
ЦНСТ в гр. 
Бургас , 
ул.Дебелт № 
63 с 
капацитет 8 
места, 
считано от 
01.03.2013 г. 

 
 
Услугата е заложена 
в Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Бургас и 
Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Бургас.  

не 

Услугата се 
разкрива с 
оглед 
подпомагане 
процеса на 
деинституцион
ализация на 
деца лишени 
от родителски 
грижи в гр. 
Бургас и 
изпълнение на 
Националната 
стратегия 
"Визия за 
деинституцион
ализацията на 
децата в 
Република 
България 2011-
2013 г.”. 

Със Заповед   № 
РД01-220/ 
20.02.2013г. на 
Изп. директор на 
АСП е разрешено 
разкриване на 
услугата считано 
от 01.03.2013 г. не не 

2. С писмо 
изх. № 121-
15/ 
10.01.2013 г. 
е предложено 
намаляване 
на 
капацитета 
на  ДВХД с. 
Славянци, 
общ. 
Сунгурларе 
от 51 места 
на 40 места. 

 
Намалянето на 
капацитета на 
услугата е заложено 
в Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община 
Сунгурларе и Плана 
за развитие на соц. 
услуги  за 2013 г. на 
община Сунгурларе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не 

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

Съгласно  
Заповед № РД 01-
70/ 17.01.2013г., 
считано от 
01.01.2013 г. 
капацитетът  на 
ДВХД с. Славянци 
е намален от 51 
на 40 места. не Не 

3. С писмо 
изх. № 121- 
120/ 
12.02.2013 г е 
предложено 
разкриване 
на ЦВН в гр. 
Бургас с 

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

 
Услугата  е 
разкрита и 
се  е 
финансирал
а  със 
средства на 
община 

Услугата е 
предложена за  
разкриване с 
цел създаване 
на условия за 
подслон на 
бездомни лица, 
създаване на 

Съгласно  
Заповед № РД 01-
 233/ 22.02.2013г. 
на Изп. директор 
на АСП считано 
от 01.03.2013 г. са 
открити 2 ЦВН с 
общ капацитет 30 не не 
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капацитет 52 
места. 
 

развитие на 
социалните услуги 
на община Бургас и 
Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Бургас. 

Бургас от 
м.ноември 
2012 г. до м. 
февруари 
2013 г. 
Материална
та база е 
ремонтиран
а по Проект 
"Красива 
България". 

условия за 
социални 
контакти и 
консултиране с 
цел трудова 
реализация 
битово 
устройване. 

места в гр. Бургас, 
ул. Китка № 5 

4. С писмо 
изх. № 121- 
125/ 
13.02.2013 г е 
предложено 
разкриване 
на ЦСРИ в гр. 
Поморие с 
капацитет 34 
места. 
 

Услугата е заложена 
в Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Поморие 
и Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Поморие. 

 
За 
развиване 
на услугата 
има 
осигурена 
материална 
база -
новопострое
на сграда на 
два етажа в 
гр. Поморие. 
Изгражданет
о и 
оборудванет
о на 
сградата е 
финансиран
о по Проект 
"Красива 
България" и 
от Социално 
инвестицион
ен фонд. 

 
Услугата е 
предложена за 
разкриване с 
цел 
подпомагане 
процеса 
деинституцион
ализацията на 
децата и  е 
предвидена 
като 
съпътстваща 
услуга за 
децата и 
лицата с 
увреждания. 
Центъра ще 
бъде 
използван за 
настаняване на 
бездомни лица 
през зимния 
период. 

Към настоящия 
момент няма 
издадена заповед 
на Изп. Директор 
на АСП за 
разкриване на 
услугата. не не 

5. С писмо 
изх. № 121- 
125/ 
13.02.2013 г е 
предложено 
разкриване 
на ЦСРИ в гр. 
Черноморец, 
общ. Созопол 
с капацитет 
20 места. 
 

Услугата е заложена 
в Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Созопол 
и Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Созопол. 

 
За 
развиване 
на услугата 
има 
осигурена 
материална 
база 
общинска 
собственост.
и на която е 
извършен 
основен 
ремонт по  
Проект 
«Трансграни
чно 
сътрудничес
тво Турция, 
България» 
Обзавеждан
ето  е 
финансиран
о със 
средства на 
Общината 

Услугата е 
предложена за 
разкриване с 
цел 
подпомагане 
процеса 
деинституцион
ализацията на 
децата и  е 
предвидена 
като 
съпътстваща 
услуга за 
децата и 
лицата с 
увреждания.  

Към настоящия 
момент няма 
издадена заповед 
на Изп. Директор 
на АСП за 
разкриване на 
услугата. не не 

 
6.С писмо № 
121-

 
 
Услугите са 

 
 
 

Услугата се 
разкрива с 
оглед 

С писмо изх. № 
9102/1057 Изп. 
Директор на АСП не не 
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335/22.05.201
3 г.е 
предложено 
разкриването 
на ЦНСТ за 
лица с 
психични 
разстройства 
с капацитет 
15 лица и 
ЦНСТ за 
лица с 
умствена 
изостаналост 
с капацитет 
15 лица в с. 
Искра, 
считано от 
01.07.2013 г.  

заложени в 
Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Карнобат 
и Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Карнобат.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не 

подпомагане 
процеса на 
деинституцион
ализация на 
лица с 
психични 
разстройства и 
умствена 
изостаналост и 
с оглед на 
чакащите лица 
за настаняване 
в такъв вид 
услуги в област 
Бургас.  

е уведомил 
директора на 
РДСП – Бургас, че 
принципно 
подкрепя 
предложението и 
след закриване на 
ДДУИ с. Искра при 
положение, че се 
осигури 
финансиране за 
новите 
предложени 
услуги ще 
уведоми с оглед 
предприемане на 
законови 
действия за 
откриване на 
същите.  

 
7.С писмо № 
121-
417/09.07.201
3 г.е 
предложено 
разкриването 
на ЦСРИ за 
лица в 
гр.Поморие с 
капацитет 20 
лица.  

Услугата е заложена 
в Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Поморие 
и Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Поморие. 

 
 
 

не 

Услугата се 
разкрива с 
оглед 
задоволяване 
на 
потребностите 
на лицата с 
увреждания на 
територията на 
община 
Поморие.  

Със заповед №№ 
РД 
01 831/17.07.2013г
на Изп. директор 
на АСП, считано 
от 01.07.2013г.  е 
разкрита 
социалната 
услуга.  

 
 
 

не 

 
 
 

не 

8.С писмо № 
121-
464/08.08.201
3 г.е 
предложено 
закриването 
на ДДЛРГ 
„Ал. Г. 
Коджакафали
ята” гр. 
Бургас, 
считано от 
01.09.2013 г.  

Закриването е 
заложено в 
Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 
2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Бургас и 
Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Бургас.  

 
 
 
 
 
 
 
 

не 
 
 
 
 
 
 

Закриването на 
дома е 
свързано с 
изпълнение на 
Националната 
стратегия за 
деинституциал
изация на 
децата в 
България и 
утвърдения 
План за 
предприемане 
мерки и 
планиране на 
дейности  в 
посока 
преустановява
не на 
дейносттаи 
закриване на 
ДДЛРГ. 

Със заповед № 
РД 

01 896/20.08.2013г
., на Изп. 

Директор на АСП, 
считано от 

01.09.2013г.  е 
закрит ДДЛРГ гр. 

Бургас. 

 
 
 

не 

 
 
 

не 

 
9.С писмо № 
121-
465/08.08.201
3 г.е 
предложено 

Услугата е заложена 
в Областната 
стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на област Бургас 

 
 
 

не 

Услугата се 
разкрива във 
връзка със 
закриването на 
ДДЛРГ „Ал.Г. 
Коджакафалия

Със заповед № 
РД01 898/20.08.20
13г., на Изп. 
Директор на АСП, 
считано от 
01.09.2013г. е  

 
 
 

не 

 
 
 

не 
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разкриването 
на ЦНСТ в гр. 
Бургас за 
деца 
изведени от 
ДДЛРГ гр. 
Бургас с 
капацитет 8 
деца, считано 
от 01.09.2013 
г.  

2011-2015 г. , в 
Стратегията за 
развитие на 
социалните услуги 
на община Бургас и 
Плана за развитие 
на соц. услуги  за 
2013 г. на община 
Бургас. 

та” гр. Бургаси 
е свързана с 
изпълнение на 
Националната 
стратегия за 
деинституциал
изация на 
децата в 
България и 
утвърдения 
План за 
предприемане 
мерки и 
планиране на 
дейности  в 
посока 
преустановява
не на 
дейносттаи 
закриване на 
ДДЛРГ. 

разкрита 
предложената 
услуга . 

 
2. Социални услуги, предоставени в специализирани институции и в 

общността. 
 

 м. 01.2013 г. м. 02.2013 г. м. 03. 2013 г. 

Открити  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не 

1. Област Бургас, Център за 
настаняване от семеен тип, 
гр. Бургас, к/с Възраждане, 
ул.”Дебел” № 63, открит с 
капацитет 8 места, Заповед 
№ РД 01 220/20.02.2013г. на 
Изп. директор на АСП, 
считано от 01.03.2013г. 
 
2. Област Бургас, Център за 
временно настаняване 
резидентен тип,  гр. Бургас, 
кв. „Акациите”, ул. Китка” № 
5  открит социална услуга  
общността резидентен тип, 
с капацитет 15 места, 
Заповед № РД 
01 233/22.02.2013г. на Изп. 
директор на АСП, считано 
от 01.03.2013г. 
 
3. Област Бургас, Център за 
временно настаняване 
резидентен тип,  гр. Бургас, 
кв. „Акациите”, ул. Китка” № 
5  открита социална услуга 
в общността резидентен 
тип, с капацитет 15 места, 
Заповед № РД 
01 233/22.02.2013г. на Изп. 
директор на АСП, считано 
от 01.03.2013г. 

Намален 
капацитет 

1.Област Бургас, Дом за възрастни 
хора с деменция, с. Славянци, общ. 
Сунгурларе, обл.Бургас намален 
капацитет от 51 на 40, Заповед № 
РД 01-70/17.01.2013г., на Изп. 

 
 
 

      не 

 
 
 

     не 
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3. Информация за функциониращите социални услуги, делегирани от 
държавата дейности към 31.12.2013 г. 
 

Директор на АСП, считано от 
01.01.2013г. 

 м. 04. 2013 г. м. 05. 2013 г. м. 06. 2013 г. 

Открити  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не 

1. Област Бургас, 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция, гр. 
Черноморец, общ. 
Созопол, обл. Бургас, 
открит с капацитет 34 
места, Заповед № РД 
01 484/23.04.2013г. на 
Изп. директор на АСП, 
считано от 01.05.2013г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      не 

Намален 
капацитет 

 
не 

1.Област Бургас, 
Дневен център за 
стари хора, гр. 
Сунгурларе, общ 
Сунгурларе, обл. 
Бургас намален 
капацитет от 20 на 
12, Заповед № 
РД01 509/30.04.201
3г., на Изп. 
Директор на АСП, 
считано от 
01.05.2013г.    

 
        не 

 м. 07. 2013 г. м. 08. 2013 г. м. 09. 2013 г. 

Открити  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Област Бургас, Център за 
социална рехабилитация и 
интеграция, гр. Поморие, общ. 
Поморие, обл. Бургас, открит с 
капацитет 20 места, Заповед № РД 
01 831/17.07.2013г. на Изп. директор 
на АСП, считано от 01.07.2013г. 

                       
 
 
 
 
               не 

 
1.Област Бургас, Център за 
настаняване от семеен тип, 
гр. Бургас, общ Бургас, обл. 
Бургас откирт с капацетит 8 
места, Заповед № 
РД01 898/20.08.2013г., на 
Изп. Директор на АСП, 
считано от 01.09.2013г.    

Закрити не   не  1.Област Бургас, Дом за 
деца лишени от родителска 
грижа от 7 до 18/20 години, 
гр. Бургас, общ. Бургас, обл. 
Бургас, закрит с капацитет 
35 места, Заповед № РД 
01 896/20.08.2013г., на Изп. 
Директор на АСП, считано от 
01.09.2013г. 
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Община 

Вид на 
специализира

ната 
институция/ 

социална 
услуга в 

общността 

Местонахожде
ние, адрес 
телефон Капацитет 

Заетост 
към края 

на 
отчетния 
период 

Настанени 
в 

специализ
ираната 

институция
, които 

ползват и 
социални 
услуги в 

общността 

Изведени 
от 

специализ
ираната 

институция 
и 

настанени 
в социална 

услуга в 
общността 
резидентен 

тип 

Настане
ни в 

социалн
а услуга 
резиден
тен тип, 
които 

ползват 
и други 
услуги в 
общнос

тта 

Реин
тегри
рани 

Община Айтос     
Дом за стари 
хора  

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

77 

 
 
 
 
32 

 
 
 
 
27 

0 0 0 0 

Община Айтос     

Дневен център 
за възрастни 
хора с 
увреждания 

гр.Айтос, ул. 
Гурко"3, 

тел.о558/2-24-
13 

 
 
 
30 

 
 
 
27 0 0 0 0 

Община Айтос     

Дневен център 
за деца с 
увреждания 

гр. Айтос , ул. 
"Гурко"3, 

тел.0558/2-86-
10 

 
 
 
15 

 
 
 
15 0 0 0 0 

Община Бургас 
Дом за стари 
хора 

гр. Бургас, ул. 
"Цар Самуил" № 
117, тел. 056 81-

39-84 32 31 0  1 0 1  

Община Бургас 

Дневен център 
за възрастни 
хора с 
увреждания 

гр. Бургас, 
жк"Славейков" 
бл.10,вх.А и В, 
тел.056  58-18-

72 30 28 0   0 0 0  

Община Бургас 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
за възрастни 

гр. Бургас, 
жк"Зорница"бл.4
7, вх.7, партер, 
тел.056 86-20-

01 40 42 0   0 0 0  

Община Бургас 
Защитено 
жилище  

гр. Бургас, ул. 
"Поп грую" № 

45, тел. 056 81-
39-89 10 10 0  0 0 0 

Община Бургас 
Защитено 
жилище  

гр.Бургас,кв."Ме
ден Рудник" 

ул."Кооператор" 
№ 32, тел.056 

50-40-87 8 8 0  0  0 1  

Община Бургас 
Защитено 
жилище  

гр. Бургас, кв. 
Акациите",  

ул."Ал.Невски" 
№ 7а, тел.056  

84-93-05 7 7 0   0 0 0  

Община Бургас 
Кризисен 
център за деца 

гр. Бургас, кв. 
Акациите",  

ул."Ал.Невски" 
№ 10, ,тел.056  

84-90-14 8 9 0  0 0 2 

Община Бургас 

Дневен център 
за деца с 
увреждания 

гр. Бургас, ул. 
"Места"№ 81, 
тел.056 83-91-

27 

24 24 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
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Община Бургас 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

гр. Бургас, ул. 
"Ал. Батенберг" 
№ 1А, тел.056 
84 62 39, 056 

84-62-40 

15 15 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

Община Бургас 

Център за 
обществена 
подкрепа 

гр.Бургас, жк 
"Бр. 

Миладинови", 
ул. "Дрин" №9 
тел.056 53-04-

05 

100 105 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Община Бургас 

Център за 
работа с деца 
на улицата 

гр. Бургас , ул 
Сан Стефано" 
№ 32, тел.056 

83-13-36 

15 15 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

Община Бургас 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
за възрастни 

гр. Бургас, кв. 
Победа ул. "хан 
Омуртаг " № 36 

Б тел: 15 17 0   0 0 0  

Община Бургас 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
за възрастни 

гр. Бургас, ул. 
"Мария Луиза" 
№ 9, тел. 056 .. 15 17 0   0 0 0  

Община Бургас 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

Бургас, к/с 
„Славейков”, 

бл.63, вх.7, ет.5 7 7 0 0 0 0 

Община Бургас 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

Бургас, к/с 
„Възраждане”, 
ул. „Дебелт” № 

63 8 8 0 0 0 0 

Община Бургас 

Център за 
временно 
настаняване 

Бургас,, 
кв.”Акациите”, 
ул.”Китка” № 5 15 15 0 0 0 6 

Община Бургас 

Център за 
временно 
настаняване 

Бургас,, 
кв.”Акациите”, 
ул.”Китка” № 5 15 15 0 0 0 9 

Община Бургас 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

Бургас, к/с 
„Меден Рудник”, 

бл. 408, вх А 

8 8 0 0 0 0 

Община Камено 

Дом за 
възрастни хора 
с умствена 
изостаналост 

с. Русокастро, 
тел. 05918/22-51 130 124  0 0  0 0  

Община 
Карнобат 

Дом за деца и 
младежи с 
умствена 
изостаналост 

с. Искра, тел. 
05522/23-64 

 
 
43  19 2 0  

 
 
0 

0  

Община 
Карнобат 

Дом за 
възрастни хора 
с деменция  

с.Огнен, 
тел.05578/23-76 

  
 
45 45 0 0 

 
 
0 0 

Община 
Карнобат 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
за деца 

гр. Карнобат, ул. 
Гурко"№ 6, 

тел.0559/22518 

 
 
 
 
 
30 30 0 0 

 
 
 
 
 
0 0 

Община 
Карнобат 

Защитено 
жилище  

с. Искра, тел. 
0888110703 

 
10 10 0 0 

 
0 0 

Община 
Карнобат 

Център за 
обществена 
подкрепа 

гр. Карнобат, ул. 
Алекси 

Нейчев"№ 14 

 
 
 27 0 0 

 
 
 0 
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28 0 

Община Малко 
Търново  

Дом за 
възрастни хора 
с психични 
разстройства 

с.Заберново, 
общ. Малко 

Търново, 
05958/23-41 60 60 0 1 0 0 

Община Малко 
Търново  

Дневен център 
за възрастни 
хора с 
увреждания 

гр. Малко 
Търново, ул. 

Георги Кирков” 
№ 14, тел. 

05952/35-36 45 45 0 0 0 0 

Община Несебър 

Дом за деца и 
младежи с 
умствена 
изостаналост 

с. Кошарица, ул. 
„Вихрен” № 8, 
тел. 0556/6-10-

24 

 
 
 
 
40 

 
 
 
 
39 

 
 
 
 
0 0 0 0 

Община 
Поморие 

Дом за 
възрастни хора 
с физически 
увреждания 

с. Горица, ул. 
Свети св.Кирил 
и Методий” № 

57, 
тел.05969/20-30 52 51 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

Община 
Поморие 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

с.Бата, ул. 
„Иван Вазов”№ 

31, тел. 
05967/21-50 12 9 0  0 0 0 

Община 
Поморие 

Социален 
учебно-
професионале
н център 

с. Бата,ул. 
„Социален 
дом”№1, 

тел.05967/20-50 
тел.0882 
420144,      50 40 0 0 0 0 

Община 
Поморие 

Център за 
обществена 
подкрепа 

гр. Поморие, ул. 
Марица” №7, 

тел. 0596/ 
53400, 22005 40 40 0 0 0 0 

Община 
Поморие 

Защитено 
жилище  

 с. Бата, ул. 
„Социален дом” 
№1,  тел.0894 

319207 10 9 0 0 0 0 

Община 
Поморие 

Преходно 
жилище за 
лица 

 с. Бата, ул. 
„Социален дом” 
№1,  тел.0895 

560826 10 9 0 0 0 0 

Община 
Поморие 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
за възрастни 

Гр. Поморие, ул. 
„Смирна” № № 

1 А 20 9 0 0 0 0 

Община 
Приморско 

Дом за 
възрастни хора 
с физически 
увреждания 

с. Ясна поляна, 
тел. 05504/4261 51 49 0 0 0 0 
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Община Созопол 

Център за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция 
за деца 

Гр. Черноморец, 
ул.”Оборище” № 

15 34 34 0 0 0 0 

Община Средец 
Дом за стари 
хора 

гр. Средец, ул. 
Максим Горки" 

№ 1, 
тел.05551/71-95 45 45 0   0 0 2 

Община Средец 

Дом за 
възрастни хора 
с умствена 
изостаналост 

 с. Факия, тел. 
05555/23-24 30 30 0   0 0 0  

Община Средец 

Дом за деца 
лишени от 
родит. грижа от 
3 до 6 г. 

гр. Средец, ул. 
„Т.Николов" № 

65,тел.05551/30-
82,34-17 

36 28 

 
 
 
              0 

 
 
 
                  0 

 
 
             
             0 

 
 
        
     0 

Община Средец 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

гр. Средец, 
ул.Т.Николов"№

65, 
тел.05551/30-27; 

31-39 

8 8 0 0 0 2 

Община Средец 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
деца 

гр. Средец, 
ул."В. 

Коларов"№168,  
тел.05551/30-27 

8 6 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
2 

Община Средец 

Център за 
обществена 
подкрепа 

гр. Средец, ул. 
"Васил Коларов" 

№ 28 тел. 
05551/30-72 

30 34 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
             0 

 
 
 
 
0 

Община 
Сунгурларе 

Дом за 
възрастни хора 
с деменция 

с. Славянци, 
05571/42-75 

 
 
 
40 

40 0 0 

 
 
 
0 

0 

Община 
Сунгурларе 

Дом за стари 
хора 

с. Лозарево, 
тел. 05576/22-14 

 
 
45 

44 0 0 

 
 
0 

0 

Община 
Сунгурларе 

Дневен център 
за стари хора 

гр. Сунгурларе, 
Лесопарк 

"Ичмата", тел. 
0893636139 

 
 
12 12 0 0 

 
 
0 

0 

 
 Анализ на функциониращите социални услуги, делегирани от държавата 

дейности  
 

           ▪ Направени предложения 
През 2013г. директорът на РДСП  Бургас е изготвил 9 предложения 

предложения до Изпълнителния директор на АСП  за разкриване или промяна на 
съществуващите специализирани институции и услуги в общността / описани в 
таблица/.  
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            ▪ Разкрити,  закрити, увеличен, намален капацитет на услугите 
държавноделегирана дейност на териториятана област Бургас 
 
 През 2013 г. на територията на област Бургас има новооткрити социални услуги 
както следва: 

- Център за временно настаняване за деца в гр. Бургас  - 2 центъра 
всеки с капацитет по 8 места; 

- Център за временно настаняване за бездомни лица и лица в риск в 
гр. Бургас – 2 центъра всеки с капацитет по 15 места;   

- Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Черноморец, 
община Созопол – 1 център с капацитет 34 места; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Поморие – 1 
център с капацитет 20 места. 

 През 2013 г.  в специализираните интитуции и социалните услуги в общността на 
територията на област Бургас е намален капацитета на следните услуги: 

- Дом за възрастни хора с деменция с. Славянци, общ. Сунгурларе от 
51 на 40 места; 

- Дневен център за стари хора гр. Сунгурларе от 20 на 12 места; 
 Считано от 01.09.2013 г. е закрит Дом за деца лишени от родителски грижи „Ал. Г. 
Коджакафалията” гр. Бургас. 

  
ІІІ. Дейности по закрила на детето 
     
1. Постъпили сигнали за деца в риск на територията на областта за 

съответното тримесечие: 

 Общ брой постъпили сигнали за деца в риск на територията на областта 
за съответното тримесечие - 378, в т.ч. сигнали за насилие над дете - 17. През отчетният 
период, по отношение на общия брой постъпили сигнали се наблюдава  2.0% намаление 
в сравнение с преходното тримесечие. Броят на сигналите за насилие над дете  са  
намалели с 26% в сравнение с  второто   тримесечие на 2013г. 

 Общ брой сигнали, по които не са открити случаи - 113. Наблюдава се 12% 
намаление на сигналите, по които не са открити случаи, в сравнение с предходхото  
тримесечие.  

 Общ брой сигнали, по които са открити случаи - 189, в т.ч. сигнали за 
насилие над дете – 2. С 11% са се увеличили откритите случаи в сравнение с предходния 
отчетен период. С 67.4%  са  намалели сигналите за насилие над дете, по които са се 
открили случаи. Като причина считаме, че  не е оценен риск за децата. 

 Общ брой сигнали за насилие над деца, по които е приложен 
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва или 
в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция - 9. Не се наблюдава 
промяна в сравнение с предходното тримесечие.  

 
2.    Предотвратяване изоставянето на деца (превенция): 

  Общ брой открити случаи на превенция за съответното тримесечие - 76. 
Наблюдава се 35% увеличение на броя на откритите случаи на превенция в сравнение с 
предходното тримесечие. 

 Общ брой приключили случаи на превенция през съответното тримесечие – 
75 ,  в т.ч. на успешна превенция – 51 . Наблюдава се 21% намаление на броя на 
приключилите случаи на превенция, в сравнение с предходния отчетен период. С 4% се е 
увеличила успешната превенция. 

 
3.   Извеждане на деца, извън биологичното семейство: 

 настаняване в семейство на близки и роднини 
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РДСП 

Настаняване в семейство на близки и/или роднини през отчетния период 

Брой деца, 
настанени  

с административна 
заповед 

Брой деца, 
настанени 

със съдебно 
решение 

Брой настанявания, 
непотвърдени от съда 

 

1 2 3 

Бургас 11 8 3 

 
 

 настаняване в приемно семейство 
 

 
 

РДСП 

Настаняване в приемно семейство през отчетния период 

Брой деца, 
настанени  

с административна 
заповед 

Брой деца, 
настанени 

със съдебно 
решение 

Брой настанявания, 
непотвърдени от съда 

 

1 2 3 

Бургас 6 6 0 

 
 предоставяне на социални услуги - резидентен тип 

 

 
 

РДСП 

Предоставяне на социални услуги – резидентен тип през отчетния период 

Брой деца, 
настанени  

с административна 
заповед 

Брой деца, 
настанени 

със съдебно 
решение 

Брой настанявания, 
непотвърдени от съда 

 

1 2 3 

Бургас 4 4 0 

 
 настаняване в специализирана институция 

 
 

РДСП 

Настаняване в специализирана институция през отчетния период 

Брой деца, 
настанени  

с административна 
заповед 

Брой деца, 
настанени 

със съдебно 
решение 

Брой настанявания, 
непотвърдени от съда 

 

1 2 3 

Бургас 24 24 8 

 
4. Реинтеграция на детето в семейството: 

 

 
 
 

РДСП 

Брой реинтеграни 
деца 

от семейство  
на близки и/или 
роднини през 

отчетния период 

Брой реинтеграни 
деца 

от приемно 
семейство през 

отчетния период 

Брой реинтеграни 
деца 

от социална услуга 
- резидентен тип, 

през отчетния 
период 

Брой реинтеграни 
деца 

от специализирана 
институция през 
отчетния период 

1 2 3 4 

Бургас 0 0 0 5 

 
   5. Обжалвани заповеди по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс: 
  - Общ брой обжалвани заповеди по реда на АПК –  2 в т.ч.: 

o потвърдени – 2 
o отменени - няма; 
o актове, които не са разглеждани, поради изтекла давност и/или 
законова несъстоятелност - няма. 
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Аналитична информация: Моля, опишете причините, довели до отмяна на 

заповедите, както следва: 

o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са 
отменени заповеди поради незаконосъобразност – няма отменени 
заповеди на директорите на ДСП от регион Бургас: 

o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са 
отменени заповеди поради немотивираност - няма отменени заповеди на 
директорите на ДСП от регион Бургас: 

o опишете в конкретика пропуските и административното звено/а, в които са 
отменени заповеди поради други причини - няма отменени заповеди на 
директорите на ДСП от регион Бургас:  

o опишете и сравнете настоящия отчетен период, спрямо предходния, като 
стойности (брой постъпили обжалвания, брой отменени и брой потвърдени 
заповеди), като посочите причините, на които се дължи динамиката (при 
наличие): 

 През четвъртото тримесечие на 2013 г. е предприето обжалване  на  два акта 
на ДСП от регион Бургас. За същия период на 2012г. е предприето обжалване на една 
заповед, която е била потвърдена.  

     Увеличаването на обжалваните заповеди се дължи на желанието на 

родителите на децата и представителите на социални услуги резидентен тип да 

защитят правата и интересите на децата в случайте, в които счетат, че  е предприето 

тяхното нарушаване.  
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6. Приемни семейства: 
 

 
 
 
 

 
РДСП 

Кандидати за приемни семейства Утвърдени приемни семейства  
със заповед 

 
 

Общ брой 
заличени 
приемни 

семейства 

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. 
доброволни 

приемни 
семейства 

В т.ч. 
професионалн

и приемни 
семейства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бургас 5 1 4 0 2 1 1 0 1 35 6 29 

 
                                                                                                  
 
 
7.   Дейности на Регионална дирекция за социално подпомагане, свързана с осиновяванията: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 

предходното 
тримесечие 

Брой деца, 
които са 
вписани  

в регистъра 
през 

отчетния 
период 

Брой деца, 
заличени  

от 
регистъра 

през 
отчетния 
период 

Общ брой 
деца, 

вписани 
в 

регистър
а 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 168 22 18 172 102 20 8 114 11 3 
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РДСП - Бургас                                                 Основание за заличаване от съответния регистър 

Брой деца, заличени  
от регистъра през отчетното тримесечие на 2013 г. 

Брой кандидат-осиновители, заличени  
от регистъра през отчетното  тримесечие на 2013 г. 

Общ брой 
деца, 

заличени  
от регистъра  

В т.ч. 
навър-
шили 

пълноле-
тие 

В т.ч., 
деца, 

които не 
желаят да 

бъдат 
осинове-

ни 

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 
предвари-

телно 
дадено 

съгласие  
за осиновя-

ване от 
родител 

В т.ч. 
починали 

деца 

Общ брой 
кандидат-

осиновители, 
заличени  

от регистъра  

В т.ч. поради 
допуснато 

осиновяване 

В т.ч., подали 
заявление 

 за заличаване 

В т.ч., поради 
изтичане 

срока 
на разреше-

нието 
за вписване 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18 3 0 1 14 0 0 0 8 4 0 4 
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ІV. Предложения, жалби и сигнали от граждани и институции. 
 
Постъпили предложения, жалби и сигнали от граждани и 

институции  през 2013 г.  
 

 

 Аналитична информация: 
 

 През  2013 г. в РДСП – Бургас са постъпили 137 жалби и сигнали свързани с 
осигуряване на права за помощи, ползване на услуги и предприети мерки по реда на 
ЗЗД. За същия период на 2012 година броят на постъпилите жалби и сигнали е 114. 

 

 основни теми, идентифицирани в постъпилите 
предложения, жалби и сигнали 
       Постъпилите сигнали от граждани през 2013 г. се отнасят до: 

подпомагане със социални помощи, включително с целевда помощ за отопление, 
отпускане на семейни помощи за деца, настаняване на лица в специализирани 
институции и ползване на социални услуги в общността, осигуряване на 
интеграционни добавки на лица с увреждания и предприети мерки за закрила на 
детето  -  сигнала. 

 По отношение на жалбите, касаещи отпускането на социални помощи, най-
голям е делът на тези, които се отнасят до възникнали финансови проблеми, 
свързани със закупуване на лекарства и осигуряване на целева помощ за 
отопление. Постъпилите сигнали по реда на ЗСПД, са свързани с разясняване на 
права и необходими документи за отпускане на месечни добавки за деца и 
еднократна помощ за бременност. Жалбите, касаещи ползване на социални услуги 
са свързани с назначаване на лични асистенти на лица с увреждания.  
        По отношение на закрилата на детето в РДСП – Бургас са постъпили сигнали  
от граждани и различни институции, в които са описани проблеми, отнасящи се до 
работата на социални работници от ОЗД. Констатацията на РДСП – Бургас е, че  
социалните работници са изпълнявали задълженията си в границите на своите 
компетениции и предприетите от тях действия са били с цел запазване интересите 
на децата.  

 При изготвяне на отговорите до лицата експертите от РДСП – Бургас са 
изискали личните дела на жалбоподателите /ако са подпомагани или ако е отворен 
случай по реда на ЗЗД/.  При извършените проверки не са констатирани случаи на 
неправилно отказани помощи или приложени мерки за закрила на децата.   

 
 
 

  
 

 Сравнение на настоящия отчетен период спрямо 
предходния, като стойности (брой постъпили предложения, жалби и 

 
 
 

РДСП 
 
 

Общ брой предложения, жалби и сигнали във връзка със 

Социални 
помощи  

Националн
и програми 

Семейни 
помощи 

Помощи 
за лица с 
уврежда-

ния 

Социални 
услуги 

Предприет
и мерките  
за закрила 
на детето 

Други  

Бургас 70 – 2013 
75 -  2012 

5 – 2013 
5  - 2012 

12 – 2013 
  4  - 2012 

8 - 2013 
9 - 2012 

16 – 2013 
   5 - 2012 

18 – 2013 
13 -  2012 

 8 – 2013 
 3  - 2012 
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сигнали), и посочете потенциалните причините, на които се дължи 
динамиката (при наличие на такава) 
Анализът на жалбите показва, че през 2013 г. се е увеличил броя на 

постъпилите жалби спрямо постъпилите такива през 2012 г. / 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
жалби за 2013 г. ; 114 жалби за 2013 г./.  

Увеличението на постъпилите жалби през 2013 г. се дължи на по-големия брой 
отказани социални помощи, постановени от директорите на ДСП във връзка  с доход 
над определен диференциран минимален доход включително и за отопление. По 
отношение на жалбите свързани с отпускане на семейни помощи за децасъщо има 
увеличение, което е свързано спромяна в нормативната уредба по отношение на 
отпускането на еднократна помощ за майки редовни студентки.  Увеличен е и броят 
на жалбите и сигналите отнасящи се до възможност за ползване на социални услуги 
в общността и настаняване в специализирани институции. Въпреки, че всички 
общини на територията на област Бургас предоставят услуга „личен адсистент”, а 
някои от тях и услуги „социален асистент” и „домашен помощник”  расте и броят на 
лицата, нуждаещи се от почасово обслужване в семейна среда и броят на лицата с 
увреждания, освидетелствани от ТЕЛК.  

По отношение на жалбите, свързани с предприети мерки за закрила на детето  
2013 г. се наблюдава увеличение на броя на постъпилите сигнали. Това се дължи  
на по-добрата информираност на родителите за възможността да търсят защита 
правата на децата. 

 

 предприети действия, отнесени към идентифицираните 
в предложенията, жалбите и сигналите проблеми 
При  извършените проучвания по документи, предоставени от ДСП по 

отношение на сигнали и жалби свързани с отпускане на еднократни помощи е 
установено, че към датата на подаване на сигналите не са налице инцидентно 
възникнали събития или не са налице условия за отпускане на месечна или 
еднократна помощ.  

На лицата са предоставени молби- декларации за прецизиране на права по 
различните тнормативни основания. При изготвяне на отговорите по подадените 
сигнали експертите от РДСП – Бургас са установили, че на лицата са осигурени 
права за подпомагане съгласно действащата нормативна уредба. 

И през четвъртото тримесечие на 2013 г. има случаи в които лицата подават 
жалби във връзка с отказ от подпомагане без да са подали документи в ДСП за 
отпускане на исканите от тях помощи. При изготвяне на отговорите до лицата РДСП 
уведомява писмено същите, че само след подаване на молба и след издаване на 
заповед от директора на ДСП лицето има право да обжалва административния акт 
както пред директора на РДСП, така и по съдебен ред.  

По отношение на подаден сигнал от родител, свързан предприемане на мерки 
за закрила на детето е издадено направление за ползване на социална услуга за 
детето – „Психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството”. 

 
 
 
 
 

 предприети действия, отнесени към пренвенция при 
констатиране на предложения, жалби и сигнали с идентична 
насоченост, получавани системно или за по-дълъг период от време: 

 При провеждане на екипни срещи и регионални съвещания директорът на 
РДСП – Бургас и експертите на РДСП – Бургас изнасят данни и коментират 
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тематиката на получените сигнали с цел превенция на получаването на нови 
такива. 
 За да не се допусне постъпването на жалби и сигнали засягащи едни и 
същи проблеми постълилите жалби и сигнали се обсъждат между РДСП и 
началник отделите ОЗД в ДСП от регион Бургас и се търсят варианти за 
решаване на изложентие проблеми. 
 

 наложени добри практики (конкретни мерки и/или пакет 
от мерки и действия), водещи към намаляване на броя постъпили 
предложения, жалби и сигнали 

 С цел по-добрата информираност на гражданите от региона и намаляване 
на броя на жалбите свързани с пропуснати срокове за кандидатстване за помощи 
е  установена добра практика между РДСП и медиите при промени в 
нормативната уредба, касаещи пряко правата на гражданите по различните 
нормативни основания, да се осигурява публичност и информираност чрез 
публикуване на материали и излъчване на съобщения от радиовъзлите в гр. 
Бургас.  
 Гражданите обърнали се към ОЗД при необходимост в някои от случайте 
на базата на изложените факти и обстоятелства 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. 
 

 допълнителна информация или коментари, моля 
опишете 

 По повод по-големия брой подадени жалби свързани с отказване на права 
за цлева помощ за отопление са дадени указания своевременно да се 
прецизират възможностите за отпускане на еднократна помощ в случаите в които 
е жизненоважно  и невъзможно лицата сами или с помощта на роднини и близки 
да си осигурят отоплителни материали.  
 Във връзка с увеличения брой на подадените жалби от страна на родители 
и институции по реда на ЗЗД, може да се направи извод, че родителите е все по-
често не могат да постигнат съгласие помежду си за начина на отглеждане на 
своите деца, поради което търсят съдействие от страна на ОЗД. 
 
 

І. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДГ БУРГАС през 2013г. 

 

 Общата площ на горските територии в обхвата на Регионална дирекция по горите 

гр.Бургас възлиза на 339 330 ха. в т.ч. държавни горски територии – 205 244 ха. (61%), 

общински горски територии- 109 275ха.(32%), гори на частни физически лица – 13 632 

ха(4%), гори на МОСВ - -6193 ха.(2%), гори върху земеделски земи 2505 ха(1%), гори на 

частни юридически лица- 2083ха и гори на религиозни организации- 398 ха. 

Залесената площ на горските територии е 315 985 ха и представлява 93%от общата площ. 

Опазването на горските територии и контрола на дейностите в горите на територията на РДГ 

Бургас се извършва от 22 горски инспектори, разпределени в 6 мобилни екипа и 4 изнесени 

звена съответно в Карнобат, Айтос, Несебър и Царево. 

За 2013 г. на територията на РДГ Бургас  са извършени общо 32 296 бр. проверки на 

превозни средства, обекти за добив на дървесина,обекти за складиране, преработка и 

търговия с дървесина, ловци, риболовци, други физически лица , ловностопански 

мероприятия , проверка на насаждения и поземлени имоти в горски територии по време  на 

комплексни проверки и предложени за одобрение от РДГ с горскостопански програми и 

план-извлечения за промяна вида на сечта, както и други проверки и дейности. 
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За същият период са проверени 10 819 моторни превозни средства превозващи дървесина , 4 

708 бр.ловци  и 4 812 бр.риболовци. Проверени са 2733 бр. обекти за складиране, преработка 

и търговия с дървесина и НГП, 2 309 броя насаждения, представляващи обекти за добив на 

дървесина и 3776 бр. други физически лица. 

Експерти и горски инспектори от РДГ Бургас са проверили 237 бр.горскостопански програми 

включващи 311 броя поземлени имота в горски територии, 53 бр.план извлечения за промяна 

вида на сечта включващи 560 бр.насаждения и 5 бр. описа за извеждане на санитарно 

прочистване с 35 бр. насаждения, 555бр. проверени насаждения при комплексни проверки, 

106 бр.проверки на горски разсадници и извършена инвентаризация на култури, 838 

проверки на ловностопански мероприятия и 734 бр. други проверки и дейности от експерти 

на РДГ Бургас. 

За периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г. са съставени общо 1128 акта за установени 

административни нарушения , от тях по ЗГ – 962 бр., ЗЛОД – 105 БР., по ЗРС – 24 бр. и 

други 37 бр. 

Разпределението на съставените актове по Закона за горите е следното; за добив – 234 бр., за 

транспорт- 214 бр.,за странични ползвания- 3 бр., за разпореждане- 3 бр., за пожари- 1 бр., за 

преработка – 4 бр., за незаконно строителство – 1 бр. и други нарушения по ЗГ - 502 бр. 

Съставените актове от служители на ДГС/ДЛС са 545 бр. ,от служителите на РДГ  

Бургас и Изпълнителната агенция по горите – 581 бр. и от ловни сдружения – 2 бр. 

За 2013 г. са задържани обла строителна дървесина – 2 куб.м., недървесни горски продукти- 

363 кг., дърва а огрев- 785 пр.куб.вършина ,листник – 1 куб., каруци- 39 бр.,  

 

 

 

 

коне – 24 бр., МПС – 44 бр., моторни триони- 15 бр., брадви- 7 бр., ловни пушки законни- 6 

бр., боеприпаси- 47 бр., въдици- 1бр. и други – 99 броя. 

Проведени са 5 търга за продажба на конфискувани вещи и материали. Продадени са 28 

коня, 11 броя каруци, 14 бр. моторни триони, 1 бр. амуниции, 1бр. ремарке и 140,91 пр.куб.м. 

дърва. 

Има издадени 581бр. наказателни постановления. Събраната сума от конфискувани вещи е 

21 885,85 лв.Начислени са глоби за 75 580 лв. , имуществени санкции за 7400 лв., 

обезщетения за 7 667 лв. И парична равностойност на липсващите вещи- 401 лв.. Общата 

сума от начислени глоби, имуществени санкции и обезщетения възлиза на 91 048 лв. 

Платените суми от глоби и санкции по НП са 20 138, 61 лв., т.е.22% събираемост. 

През 2013 г. на територията на РДГ Бургас са възникнали общо 23 пожара в горски 

територии . Опожарени са 3129 дка в т.ч. 207 дка върхов пожар. Опожарена е 235 дка 

иглолистна, 2791 дка широколистна, 1 дка смесена гора и 84 дка незалесени площи . По 

собственост :- държавна 1809 дка, общинска- 690 дка, частна 619 дка, юридически лица- 11 

дка . 

За 2013 г. разчета за разходи за противопожарни мероприятия/ППМ/ е 738086 лв.. До края на 

2013 г. са изразходвани общо 635 162 лв. В т.ч.: 

 за гасена на пожари 2418 лв. 

 за пожаронаблюдатели- 2 бр.-3720 лв. 

 пожаронаблюдателни  кули- 3 бр.-504680 лв. 

 направа и подържане на бариерни прегради – 32480м- 25893 лв. 

 направа и подържане на лесокултурна прегради – 138050 м- 37596 лв. 

 направа и подържане на минерализовани ивици- 264760 м - 60204 лв. 

 други изразходвани средства/депа,табла.табели и др./-10651 лв. 

Всички ППМ  и разходите за тях са в горски територии държавна собственост. 

В община Созопол по ПРЦР  през 2011 г. по мярка 226 са усвоени 45 х.л.за изграждане на 2 

водоема за зареждане на пожарни автомобили. 
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В общинско предприятие”Озеленяване,горско и селско стопанство” гр.Поморие в горски 

територии общинска собственост са извършени следните противопожарни мероприятия: 

 - направа и подържане на минерализовани ивици- 19000 л. м - 11054 лв. 

 други изразходвани средства/депа,табла.табели и др./-3378 лв. 

Качеството на извършените ППМ е на добро ниво. В три ДГС/Айтос,Средец, и Царево / са 

предоставени по един мини пожарен автомобил, базиран на високо проходим ТОЙОТА 

ХАЙЛУКС и оборудван с италиански гасителен  модул. В голяма част от територията на 

РДГ  противопожарната структура не е в добро състояние. Липсват пътища за движение на 

пожарни автомобили или съществуващите са станали непроходими,наличие на близки 

водоеми и подходи към тях. 

 

II. Цели на администрацията за 2014 година 

 

1.Повишаване на ефективността на превенцията на горските пожари и борбата с незаконните 

действия в горите. 

2.Опазване ,възстановяване и подържане в добро състояние на горските територии в 

Бургаския регион. 

3.Подпомагане на собствениците на горски територии при кандидатстване с проекти по 

програмата за развитие на селските райони. 

 

 

III. Отчет за изпълнение на целите за 2013 година 

 

1.Проведени действия по опазване и контрол на горските територии- държавна, общинска и 

частна собственост. 

 -разкриване на нарушения , 

 -съставяне на актове, 

 -проверка на жалби и сигнали. 

2. Проведени действия по подпомагане на различните собственици на гори по стопанисване 

на горските територии.  

-обслужване на гражданите свързани със всички промени по стопанисване на горите 

-одобряване на горскостопански програми на поземлени имоти в горски територии. 

-подпомагане на собственици на гори за участие в Програмата за развитие на селските 

райони. 

-съвместна дейност с всички органи свързани с проблемите по стопанисването и опазването 

на горските територии. 

-провеждане на съвместни проверки по опазване на горските територии и спазване на Закона 

за горите, Закона за лова и опазване на дивеча с поделения на РДВР – Бургас РС  за 

безопасност на храните, с ДГС , ДЛС, НАП и др. 
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – 

БУРГАС  

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 

I. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО: 

Стратегическа цел : ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Мярка:  Създаване на интегрирано учебно съдържание 

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

ученици от 5. до 8. Клас                        

Извършени действия от РИО: 

„Знам и мога”: 

             Съгласно заповед № РД – 09-1738/09.11.2012г. на министъра на образованието, младежта и науката и съгласно регламента за провеждането на  

националната  олимпиада „Знам и мога”,  областният кръг на олимпиадата се проведе на 25.02.2013 г.. За участие в областния кръг на олимпиадата „Знам и 

мога” се класираха 42 ученици. От тях взеха участие 35 ученици от ІV клас от област Бургас. От явилите се 35 ученици за национален кръг в гр. Силистра е 

класиран ученик от ОУ ”Бр.Миладинови”- гр. Бургас с 31 точки. 

Природни науки: 

РИО – Бургас извършва подбора на учениците, които ежегодно участват в две интердисциплинарни национални състезания по природни науки: 

Национално състезание по природни науки и екология – 

Националното състезание за ключови компетентности по природни науки  

Мярка: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати 

Дейност 1: Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното 

съдържание                     

Извършени действия от РИО: 

 Финализиране на дейностите от НП „Квалификация” (РМС № 310/20.04.2012 г.):  

 Отчет за участие в дейностите по НП „Квалификация” (РМС № 203/29.03.2013 г.): 

- Участие в Националната конференция „Водим бъдещето за ръка“ 2 директори 

- „Лидери за наставници в системата на образованието“- 1 директор; 

- Директори, завършили обучение „Директорска правоспособност“ – 4 директори; 

- Обучение за педагогически съветници „Умения за разработване и управление на проекти за личностно и кариерно развитие“ – 6 педагогически 

съветници; 

- Обучение за възпитатели в общежития „Обучение на възпитатели в общежития по развиване на компетентност за ранна превенция на рисково 

поведение и преодоляване на зависимости“ – 3 възпитатели; 

- Обучение за начални учители „Подобряване на качеството на образование при работа със слети паралелки“ – 5 учители; 

- Практическо обучение „ Трансфер на иновации в управлението на училището – 2. част“ –  един екип от 4 учители и 8 слушатели; 

- Обучение за треньори по програма предприемачество в прогимназиален етап – 1  учител; 

- Участие в областен кръг на конкурса „Училището желана територия на ученика“ –  9 училища; 
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- Обучение на  учители по природни науки в ЦЕРН -  4 учители; 

 Семинари и обучения на експерти и учители  

-  брой семинари – 21 за учители 

- брой обучени учители и експерти – 3  експерти , 1031 - учители,    всички  директори 

Дейност 2: Засилване на практическото обучение в училище   

Извършени действия от РИО: 

 Организационно-координиращи: 

-   Участие в информационна кампания за провеждане на регионални обучения по методика на предприемачески умения в              българските 

училища - информационни писма до училищата.  

   -  Организиране участие на начални учители в обучения за формиране и развитие на предприемачески компетентности на         учениците от началния 

етап в училище. 

   -   Организиране участие на начални учители в обучения за обучители по предприемачески компетентности на  учениците от на чалния етап в 

училище. 

РИО – Бургас създава условия за популяризиране на добри практики за  модернизиране на материалната база, свързана  с пряко  онагледяване на 

учебното съдържание.  

 Методически: 

-   Обучение на учители за формиране и развитие на предприемачески компетентности на учениците от началния етап в 

училище  

- Съдействие и методическа помощ  на начални учители обучители по програми по предприемачество в начален етап –  

- Обучение за учители: „Проектно мислене и проектни действия. Проектно-базирано обучение по природни науки” 

Семинар с учители по БЕЛ на тема „Проектно мислене и проектни действия в образователния процес”. Проектно базирано обучение по 

хуманитарни учебни предмети”. 

Семинар с директори:Споделяне на добри практики от работа по проекти 

Старши експертите осъществяват методическа подкрепа и стимулиране на училищата за участието им в проекти за подобряване на материалмата 

база и обогатяване им с дидактически средства. 

 Контролна дейност: 

Извършена е текуща проверка в едно училище относно състоянието на нагледно-дидактическите средства по природни науки в училищата, 

оборудвани по проект на МОН „Модернизация на материалната база по природни науки в училище” .  

Тематична проверка:Контрол върху покриване на ДОИ по ФВС” 

Силни страни: 

 Училищата разполагат с добре поддържана открита спортна база - комбинирани спортни площадки за баскетбол, волейбол, футбол,  физкултурен 

салон,  малък фитнес.Директорите на училищата са създали условия за протичането на нормален образователно-възпитателен процес , обезпечен със 

спортни уреди,  пособия и нагледни материали. 

 От проверката на училищната документация установих, че  е проведен  инструктаж с учениците  за работа на и със спортни уреди. Годишното 

планиране на учителите отговаря на нормативните документи на МОМН, и е съобразено  с  учебните програми и ДОИ за учебно съдържание.  

 Допълнителното ядро  е съответствие с желанията  на учениците, условията и традициите на училището. Темите по учебното съдържание  

съответстват на темите, отразени в материалната книга. 

 От проверката на  дневниците се установи, че са нанесени   текущи оценка по предмета. При проверката на дневника на учителя установих, че   са  

проведени  всички тестове  за кондиция . Изведени са критерии за оценяване на технико -тактически умения на учениците по вид спорт.Спазени са 

изискванията на Наредба №3 / 15.04.2003г. за системата за оценяване . 

 На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, в изпълнение на Заповед № РД 09-1038/ /27.07.2004 г.на министъра на образованието, младежта и 

науката и решение прието с протокол на ПС – директорите са  издали заповеди за утвърждаване на модулите и график за тяхното провеждане. 

 В наблюдаваните уроци учителите използваха нестандартни методи на организация и обучение, разнообразни и в кондиционно отношение 

атрактивни упражнения, които предизвикват висок емоционален заряд и мотивация у учениците. Предложените упражнения за изпълнение в 

основната част  са удачно  съобразени с възрастовите особености на учениците за усвояемост и функционално въздействие. 

Слаби страни: 

 Нарушение на чл.11, ал.1 от Инструкция №34 за хигиена на спортните обекти и екипировка, разпределението на седмичното разписание с три 

паралелки едновременно провеждащи час по ФВС във физкултурния салон, застрашава живота и здравето на учениците . 

 Нарушение на чл . 128. ал.1.т.6 от ППЗНП от учител, 

 Нарушение на чл.4 т.8.от Наредба №2/18.05.2000г. за учебното съдържание, общообразователната подготовка от  КОО Физическа култура  

гимназиален етап на обучение не се осъществява в едно основно и най-малко едно допълнително ядро на учебно съдържание.  

 Нарушение на  чл.11а, ал.1,т.5 от Наредба №3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване - оценяването по физическо възпитание и спорт да е от 

практически изпитвания и резултатите да се отразяват в съответствие със системата за оценяване по ФВС.  

      Предприети мерки: На двама директори на училища са връчени Заповеди за изпълнение на задължителни предписания.При осъществен последващ 

конрол се установи изпълнение на задължителните предписания. 

Тематична проверка „Обучението по чужд език в начален етап” 

Силни страни: 

 Учителите  имат добра научна и методическа подготовка, познават стандартите за учебно съдържание и учебните програми по английски език, 
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умело планират целогодишната си работа. 

 В началото на учебната година е установено и оценено входното равнище  на учениците, съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба № 3 от 15 април 

2003г.       

 Съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 3 от 15 април 2003г. е налице ритмичност при изпитванията на учениците.   

 Учениците работят с учебници и учебни тетрадки одобрени от МОМН.  

 В урочната дейност се реализират принципите на нагледност и приложимост, игрови прийоми и ситуации.. Учителите осъществяват цялостен и 

непрекъснат  контрол върху работата на учениците. 

Слаби страни: 

 В нарушение на чл.11, ал.2 от Наредба № 3 от 15 април 2003г. в едно от проверените училища липсват нанесени оценки по английски език в III клас  

 В едно от училищата учителят не е представил анализ на резултатите от тестовете за входно ниво на учениците.  

 За постигане целите на урока преди всичко се използва беседа с учениците, в недостатъчна степен индивидуален подход и диференциация. 

Предприети мерки: на директора на училището е издадена заповед за задължителни предписания.  

Дейност 3: Развиване на дискусионни форми на обучение, симулации, ролеви игри   

Извършени действия от РИО: 

 Методически: 

Семинар с учители по БЕЛ на тема “Добри практики от работата по проекти”  

Семинар-„Интерактивни методи при реализиране на възпитателно- образователния процес” 

През тази учебна година се проведоха  квалификационни курсове: 

 май 2013 г. - 59 учители по по Биология и ЗО и Химия и ООС на тема „Стил на преподаване и стил на учене” с лектор  доц. Светла 

Евтимова от БФ на СУ”Св. Кл. Охридски” 

 ноември 2012 г. – 53 учители от КОО „Обществени науки и гражданско образование” на тема „Проектно мислене и проектни действия в 

образователния процес. Проектно базирано обучение по хуманитарните учебни предмети” с лектор доц. д-р Жулиета Савова от ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” 

 24.04.2013 г. – 25 учители по английски език на тема „Съвременни тенденции в методиката на обучението по английски език” с лектор 

Чавдар Здравчев. 

 28.06.2013 г. – 20 учители по руски език на тема: „Методи и форми за стимулиране изучаването и усъвършенстването на руския език 

чрез сценичните изкуства” с лектори от арт-център „Компас” 

 м. март 2013 г. - 18 учители и над 50 ученици на тема „Физични демонстрации”, където преподаватели от Факултета по физика и 

инженерни технологии (ФФИТ) в ПУ ”Паисий Хилендарски” демонстрираха пред учители и ученици някои лабораторни опити и 

експериментални постановки, както и разработени от специалистите на ФФИТ демонстарционни комплекти по Физика. 

 Контролна дейност: 

Тематична проверка: „Предприети мерки на училищно ниво за повишаване равнището на компетентностите по български език и литература на 

учениците от начален етап, чийто майчин език не е българският език” 

Проверката е извършена в училища от община Камено: НУ „Бр. Миладинови”, с. Кръстина -  49 ученици;  ОУ „Хр. Ботев”, с. Трояново -  75 ученици в 

начален етап; ОУ „Ив. Вазов”, с. Русокастр, -  82 ученици в начален етап 

Силни страни: 

 В проверените училища са издадени заповеди и утвърдени графици за провеждане на допълнителна работа и консултации с учениците, с което се 

осъществява изискването на чл. 114, ал. 1 , т. 2  и ал. 2 от ППЗНП и се цели повишаване компетентностите на учениците по български език и 

литература и по другите учебни предмети. 

 Учителите, на които е възложено провеждането на допълнителното обучение, осъществяват връзка с родителите/настойниците на ученика и ги 

уведомяват за определените условия и ред. В сътрудничество с родителите /настойниците провеждат допълнителното обучение, като се стремят чрез 

разнообразни методи и средства и при съобразяване с индивидуалните възможности и потребности на ученика да подобрят постиженията му по 

учебния/ите предмет/и.  

 Учителите отразяват проведените часове и темата, над която са работили, в книга за проведената допълнителна работа с изоставащите ученици. 

Резултатите вписват в дневника на класа в графа „ Резултати от допълнителната работа” Обобщен анализ на допълнителната работа се вписва 

ежемесечно в портфолиото на ученика.  

 След приключване на допълнителното обучение със съответния ученик/ученици, учителите изготвят доклад до директора за постигнатия напредък. 

В доклада се вписва и становището за продължаване на допълнителното обучение през следващата учебна година.   

 В училищата е въведено портфолио на ученика като инструмент за отразяване на динамиката на развитие на постиженията му, като се отчитат 

причините, довели до пропуски в обучението и се отразяват корекционни дейности.  Зададена е рамка, която се попълва, развива и усъвършенства от 

учителите – класни ръководители през цялата учебна година. 

 В уроците по  български език и литература, по време на самоподготовката  и в часовете за допълнителна работа се осъществява индивидуална 

работа с учениците с обучителни затруднения, слабо владеещи български език.  

 Учителите работят по въпроси с отворен отговор в обучението по литература /четене/.  

Проблеми: 

 Работата върху въпроси с отворени отговори затруднява учениците билингви от гледна точка на факта, че над 70 % от тях са усвоили умения за 

четене, но не и за писане на текст под диктовка или собствен текст.  
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 От проверените ученици между 25 % и 30 %  успяват да пишат четливо, с по-малък брой правописни и граматически грешки.        

Предложени мерки: 

 Да се решават повече тестове и задачи с отворен отговор с цел развитие на самостоятелното мислене у учениците; 

 Да се използва форматът на бланките за национално външно оценяване и на критериите, показателите и скалите за оценяване на постиженията на 

учениците, за да се гарантира по-голяма обективност при оценяването на постиженията учениците от ІV клас; 

 Активизиране контролната дейност на директора  

 Създаване на условия на учителите за повишаване професионалната квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна 

подготовка 

 Да се работи по-задълбочено върху лексикалното значение на думите, чрез което да се разшири и обогати речниковият запас на четвъртокласниците; 

 Да се използват съвремемни интерактивни технологии в учебните часове с цел повишване мотивацията за учене и ефективността на ОВП; 

Тематична проверка:„ Спазване на изискванията на училищния учебен план  при осъществяване на образователно –възпитателния процес през 

учебната година в държавните и общински училища от област Бургас” , извършена в 12 училища от 4 общини на областта: Бургас, Карнобат, Несебър, 

Сунгурларе. 

Слаби страни: 

- Образователно-възпитателния процес в НБУ „Михаил Лъкатник” през ІІ учебен срок е организиран по седмично разписание /, което се различава от 

одобреното с Протокол № 76/ 05.02.2013 г. на РЗИ ,в нарушение на чл. 95, ал. 3 и чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗНП и Наредба № 24/ 05.09.2006 г. на 

Министерството на здравеопазването. Това седмично разписание е нанесено в материалната книга за взетите учебни часове и в дневниците на класовете.  ,  

-В нарушение на чл. 18, ал. 2  на ЗСООМУП и чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП седмичният хорариум по учебните предмети, изучавани в ЗИП във ІІа и ІІв клас, 

на ОУ „Любен Каравелов” – гр. Бургас не съответства на  часовете и учебните предмети от училищния учебен план за етапа. 

-В Раздел Б на Училищния учебен план за учебната 2011/2012 г. за ІІа клас /2012/2013 г./ са заложени 2 часа седмично за ЗИП по изобразително изкуство, а 

в Списък-образец №1 за учебната 2012/2013 г. и в седмичното разписание за ІІ срок на учебната 2012/2013 г. са заложени 1 час седмично за ЗИП по 

български език и литература и 1 час седмично за ЗИП по изобразително изкуство. 

-В Раздел Б на Училищния учебен план на ОУ „Любен Каравелов” – гр. Бургас за учебната 2011/2012 г. за ІІв клас /2012/2013 г./ са заложени 1 час седмично 

за ЗИП по български език и литература и 1 час седмично за ЗИП по немски език, а в Списък-образец №1 за учебната 2012/2013 г. и в седмичното разписание 

за ІІ срок на учебната 2012/2013 г. са заложени 1 час седмично за ЗИП по математика и 1 час седмично за ЗИП по немски език. 

Предприети мерки: 

 Във връзка с констатираните нарушения на основание чл. 18, ал. 1 от ПУДРИО са издадени заповеди за задължителни предписания до директорите  

на НБУ „Михаил Лъкатник” и ОУ „Любен Каравелов” – гр. Бургас, които  съдържат указания и срок за отстраняване на констатираните нарушения 

при проверката. 

 На основание чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда са поискани писмени обяснения от директора на ОУ „Любен Каравелов” – гр.  Бургас.  

Мярка: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване 

Дейност 1: Организиране и провеждане на НВО в 4., 7., 8. Клас   

Извършени действия от РИО: 

І. Относно Националното външно оценяване на учениците в ІV клас: 

В изпълнение на заповед № РД-09-1350/ 31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката от 09.05.2012 г. до 14.05.2013 г. бе 

проведено Националното външно оценяване по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото в ІV клас във всички 

училища от област Бургас, в които се осъществява обучение на ученици в ІV клас. 

Общият брой на учениците в ІV клас за област Бургас е 3701, от тях на НВО по български език и литература на 09.05.2012 г. се явиха 3478 ученици; 

по математика на 10.05.2012 г. – 3472 ученици; по човекът и природата на 14.05.2012 г. – 3494 ученици и по човекът и обществото на 15.05.2012 г. – 3488 

ученици.По среден успех от НВО ІV клас Област Бургас е на 17 място в страната. 

ІІ. Относно Националното външно оценяване на учениците в VІІ клас: 

Във връзка с т. 34 от Изискванията за провеждане на външно оценяване на учениците от VІІ клас през учебната 2012/2013 г. към Заповед № РД-09-

1350/ 31.08.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, със заповед на началника на РИО – Бургас е определен редът за проверката на 

писмените работи на учениците от VІІ клас в училищата, където не може да бъде сформирана училищна комисия за проверка на писмените работи по чужд 

език, КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” и КОО „Природни науки и екология”. 

В изпълнение на заповед РД-09-1350/ 31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката от 21.05.2013 г. до 29.05.2013 г. бе 

проведено Националното външно оценяване по български език и литература, математика, КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”,  

чужди езици и КОО „Природни науки и екология” в VІІ клас във всички училища от област Бургас, в които се осъществява обучение на ученици в VІІ клас. 

Общият брой на учениците в VІІ клас за област Бургас е 3690, от тях на НВО по български език и литература на 21.05.2012 г. се явиха 3625 ученици; 

по математика на 23.05.2012 г. – 3614 ученици; по КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”3549 ученици, по чужди езици– 3577 

ученици, и по КОО „Природни науки и екология” – 3583 ученици.По среден успех от НВО VІІ клас Област Бургас е на 11 място в страната. 

ІІІ. Относно дейностите, свързани с провеждането на Националното външно оценяване на учениците в VІІІ клас с интензивно изучаване на 

чужд език: 

В изпълнение на заповед № РД-09-1350/ 31.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката на 20.06.2013 г. бе проведено 

Националното външно оценяване в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език в 21 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 1798, от тях на външно оценяване по чужд език с 
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интензивно обучение се явиха 1788 ученици. 

Контролна дейност:  

Текуща проверка „Вътрешното оценяване, осъществявано от учителите в 7 и 12 клас, и работата на методическите обединения в съответните 

КОО” - СОУ «Христо Ботев», гр. Карнобат” 

Силни страни: В уроците се наблюдава задълбочена предварителна подготовка на учителите и планиране на дейностите и задачите за учениците.  

Използват се разнообразни методи на преподаване, които развиват самостоятелното мислене на учениците и уменията им да създават текстове. Във висока 

степен се прилагат от преподавателите и информационните технологии, под формата на презентации, клипове, за онагледяване.  

Слаби страни: Не се провеждат в достатъчна степен лабораторни упражнения и практически задачи в обучението по Физика и астрономия. Отправени са 

съответните препоръки към учителите и към ръководството на училището за осъществяване на контрол. 

 Анализ, изводи 

В уроците се наблюдава задълбочена предварителна подготовка на учителите и планиране на дейностите и задачите за учениците, включването на 

разнообразни методи на преподаване, които развиват самостоятелното мислене на учениците . Във висока степен се прилагат от преподавателите и 

информационните технологии, под формата на презентации, клипове, за онагледяване. 

Дейност 2 : Организиране и провеждане на ДЗИ   

Извършени действия от РИО: 

Организационно-координиращи и методически: 

Проведени работни срещи и инструктивни съвещания: 

- с директори и пом. директори на училища 

- с председатели на училищни зрелостни комисии и информатици 

- Разяснителна кампания сред учениците, като се използват различни средства за представяне на учебно-изпитната програма за ДЗИ. 

 Контролна дейност: 

Извършване на тематична проверка: Правилното водене и съхраняване на задължителната училищна документация, свързана с 

държавните зрелостни изпити  

Изводи: В изпълнение на чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП и чл. 22, т.1 от Наредба №3/ 17. 05.2004 година за организацията и провеждането на държавните 

зрелостни изпити директорът на училището е издал заповед за назначаване на училищна зрелостна комисия. При организиране и провеждане на ДЗИ са 

спазени всички изисквания, регламентирани в Наредба №3/ 17. 05.2004 година за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, Наредба 

№4 за документите за системата на народната просвета,ППЗНП. 

Извършване на текуща проверка за готовността на училищата за провеждане на държавни зрелостни изпити. 

Изводи: Всички училища имат необходимата готовност за провеждане на изпитите, директорите на училищата са създали необходимата организация. 

 Трудности, предложения:За създаване на оптимална организация за провеждането на ДЗИ да се удължи периодът най-малко с 20 дни от 

завършването на учебните занятия на дванадесетокласниците до  провеждането на първия ДЗИ. 

 Да се определи колко време трябва да стои консултанта по чужд език -  съгласно Наредбата за ДЗИ стои през цялото време за провеждане на изпита, 

а съгласно Инструктажа на квестора стои 1 час. 

Дейност 3: Организиране на приемни изпити след 7. Клас   

Извършени действия от РИО: 

 Методически: 

 Провеждане на работни срещи с директори на училища,  

 Инструктаж на директорите, осъществяващи приемни изпити и на директорите, осъществяващи прием след завършен VІІ клас. 

 Работни срещи с учители по БЕЛ и математика 

Организационно-координиращи: Организиране на дейностите, свързани с приемните изпити на учениците в изпълнение на Заповед № РД 09 – 

272/08.03.2013г. на министъра на образованието, младежта и науката  

 Контролна дейност: 

Тематична проверка „Контрол  относно спазване на изискванията на нормативната уредба при  преместването и приемането на ученици през 

учебната година в профилирани и професионални училища” 

Изводи: В хода на проверката в проверените 10 профилирани и професионални гимназии и средно общообразователни училища с профилирани и 

професионални паралелки не бяха констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба, касаещи  преместването и приемането на ученици 

през учебната година. 

Дейност 4: Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване  

Извършени действия от РИО: 

 Контролна дейност.Анализ на резултатите от тематични  проверки: 

Тематична проверка „Съответствие на текущото вътрешно оценяване на учителите по обществени  науки с ДОИ, със стандартите в учебните 

програми и с Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване“  

             Силни страни: 

Проверката на входното ниво на знанията и уменията на учениците е извършена в началото на учебната година при спазване на изискванията на чл. 

8, ал.3 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване. Получените оценки са вписани в дневниците на класовете като част от задължителния 

минимален брой оценки по предмета за І учебен срок, което е в съответствие с чл. 8, ал.4 от същата наредба. 

 Налице е  ритмичност при оценяването на учениците, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 3 от 15 април 2003г. 
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    В Плана на методическото обединение на преподавателите по обществени науки и гражданско образование в проверените училища за учебната 

2012/2013 година са заложени конкретни дейности свързани с провеждането на методически консултации между учителите, обсъждане на резултатите от 

входни нива и други писмени изпитвания. 

        Слаби страни: 

При повечето учители липсват предварително зададена скала за оценка както и колко точки носи всеки отделен въпрос на входното равнище на 

учениците.  

В СОУ „Христо Ботев” – град Сунгурларе и ОУ „Христо Ботев” – кв. Победа, гр. Бургас, входното ниво не е върнато на учениците за подпис от 

родителя, съгласно чл.16, ал.1 от Наредба № 3 от 15 април 2003г. 

              Аспекти за усъвършенстване: 

   Във връзка с констатациите от тематичната проверка в Плана за дейността на ст. експерта по ОНГО за следващата учебна година да се планира 

семинар с учителите за запознаване с резултатите от проверката и за даване на насоки за изготвяне на изпитни материали за вътрешно оценяване. 

Предприети  мерки/дейности. 

Издадени са заповеди със задължителни предписания до директорите на двете училища за коригиране на пропуските.   

Директорите представиха доклади за изпълнението на задължителните предписания. 

Тематична проверка „Организиране на вътрешното оценяване по предметите от КОО „Природни науки и екология”, с оглед повишаване на 

резултатите от НВО в 7. клас и от ДЗИ в 12. клас” 

Силни страни: 

1.Учителите от КОО”Природни науки и екология” извършват оценяването в съответствие с ДОИ, със стандартите и очакваните резултати в учебните 

програми и с чл. 11 и 11-а, чл.12 и чл. 16 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата на оценяване. Попълваната от учителите документация, свързана с 

оценяването, съответства на нормативните изискавания; 

2. В изпълнение на чл. 12, ал. 5 от Наредба №3/15.04.2003 г. при устен контрол болшинството от оценяващите мотивират и аргументират поставените 

оценки пред учениците. 

3. При извършването на входящ, междинен и текущ писмен контрол (тестове и контролни работи) повечето от учителите изработват ясни и точни системи 

за оценяване, които са съобразени с ДОИ и очакваните резултати в учебните програми.  

Слаби страни: 

1. При текущия писмен контрол, в случаите когато учителите използват задачи от отворен тип, в отделни случаи се констатира, че е необходимо да се 

прецизират критериите, изработвани от самите учители, които да се обвържат с очакваните резултати на ниво учебна програма. Тези критерии е 

необходимо много точно да се обвържат и с точкуването и превръщането на точките в оценка.  

2. На някои от учителите е препоръчано да се прецизира скалата за оценяване. В училищата с по-ниски резултати на НВО – 7. клас през предходната година 

(ОУ”Хр. Ботев” – с. Кликач, ОУ”Елин Пелин” – с. Дъбник, ОУ”Хр. Ботев” – кв. Победа, Бургас) са отправени препоръки за по-чести консултации, 

упражнения и индивидуална работа с изоставащите ученици. 

            Аспекти за усъвършенстване: 

За следващата учебна година да се планира семинар с учителите от КОО ПНЕ на тема: „Оценяването в процеса на обучение” 

 Tематична проверка „Организиране на вътрешното оценяване по предметите от КОО ”Математика, информатика и информационни 

технологии”(предмет Математика– 7 клас), с оглед повишаване на резултатите от НВО в 7 клас”. 

Изводи:  

       Учебното съдържание по математика, предвидено в учебната програма за 7 клас  не е усвоено в достатъчна степен.  

        Има значителни пропуски в знанията и уменията на всички ученици-от липса на изчислителна техника поради незнание на таблицата за умножение, 

неумение за извършване на аритметични действия с рационални числа, с едночлени и многочлени до неспособност за  извършване на аналитична мисловна 

дейност.  

       Ниска езикова култура и беден речников запас на учениците. 

Аспекти за усъвършенстване:  

Да се планира семинар с учителите по природни науки за запознаване с резултатите от проверката и за даване на насоки за изготвяне на адекватна система 

за оценяване  

Tематична проверка „Съответствие между вътрешното и външното оценяване по български език и литература в VІІ и ХІІ клас. Контрол върху 

изготвяне на изпитни материали за вътрешно оценяване”- изводи: 

Силни страни: 

 В проверените училища БЕЛ преподават правоспособни учители.  

 Обучението по български език и литература в VІІ клас се извършва по одобрени от МОН учебници. 

 Проверката на входното ниво на знанията и уменията на учениците е извършена при спазване на изискванията на чл. 8, ал.3 от Наредба 

№3/15.04.2003 г. за системата на оценяване – проверката е извършена в триседмичния срок от началото на учебната година.  Получените оценки са 

вписани в дневника на класа като част от задължителния минимален брой оценки по предмета за І учебен срок, което е в съответствие с чл. 8, ал.4 от 

същата наредба. 

 Към варианта за контролната работа е приложена система за оценяване - Ключ с верните отговори на всяка задача, начинът на оценяването на 

задачите и скала за превръщане на точките в оценка по шестобалната система.  

o В изпълнение на чл.16, ал.1 и 2 от Наредба № 3/15.04.2003 г. контролните работи са проверени, оценени и рецензирани от учителя. 
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Оценяващите са анализирали и обобщили резултатите от контролната работа, като са уведомили учениците за направените изводи. Копия от 

анализа е предаден на училищното ръководство. Изготвена е обобщена справка за резултатите от входното ниво по всички учебни предмети 

в прогимназиалния етап. Същите са обсъдени на заседание на Методическото обединение. Взети са решения за предстояща работа с 

учениците с цел отстраняване на констатираните пропуски. 

Слаби страни:  

 Проверката на входното ниво е извършена чрез тест, включващ задачи само с  избираем отговор върху учебното съдържание по български език и по 

литература. Не са използвани задачи със свободен отговор и задача за създаване на текст в някой от изучените в VІ клас жанрове. Това прави теста 

сравнително лесен за учениците и не дава пълна картина на нивото на знанията и уменията им по учебния предмет български език и литература.  

 В две от проверените училища е налице е разминаване между Списък-Образец №1, Училищния учебен план и Седмичното разписание. 

 Н е се спазва стриктно планирането на УВР по БЕЛ – констатирано е разминаване между темите по БЕЛ, отразени в Материалната книга, и темите в 

тетрадките на учениците. Темата на наблюдавания урок не фигурира в Годишното разпределение на учителя. 

 При проверка на входното ниво на знанията и уменията на учениците по БЕЛ в някои училища се констатира доста висок праг на успеваемост - 

Оценка Среден 3 се получава при 50%+ 1 т., т.е. при ½ от максималния брой точки за теста.  Не се представя скала за превръщане на точките в 

оценка по шестобалната система 

 При тестовите задачи със свободен отговор не се конкретизира начинът на оценяване на изпълнението на всеки отделен компонент на задачата. 

 В часа по литература се изисква от учениците да разсъждават върху постъпките на героите и върху проблемите в дадена художествена творба, но 

без да се работи с текста (учениците не познават съдържанието). 

 По време на уроците учителят поставя оценки на ученици, но без да се мотивира пред класа. Това е в противоречие с чл. чл. 12, ал. 5 от Наредба № 

3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. 

Предприети мерки: Връчени заповеди за изпълнение на задължителни предписания на двама директори на училища за отстраняване на констатираните 

пропуски. 

Tематична проверка „Организация и провеждане на изпитите по учебни предмети в задочна и самостоятелна форма на обучение” 

Силни страни: 

В болшинството от проверяваните училища разработените конспекти, изпитни билети или варианти на тестове, както и критерии и системи за оценяване 

съответстват на ДОИ и учебните програми за съответния клас и предмет, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. 

 Училищната документация, касаеща организирането и провеждането на изпитите по учебните предмети за учениците в самостоятелна и задочна 

форма на обучение се води от директорите според изискванията на чл. 84, т. 3 от ППЗНП и чл. 29-б, 29-в, 29-г  и 29-д от Наредба № 3/15.04.2003 г. за 

системата за оценяване и с Наредба №4/16.04.2003 г. за документите в системата на народната просвета. 

Пропуски са констатирани в две от проверените училища: 

 В нарушение на чл. 29д, ал.2 т.2 на Наредба №3/15.04.2003 г за насрочване на изпит за определяне на годишна оценка на ученици, обучаващи се в 

самостоятелна и в здочна форма на обучение в заповедта на директора не е насрочена дата за провеждане на устен изпит по английски език и устен 

изпит по руски език;  

 В нарушение на чл. 147, ал 1, т.1 и т.2 от ППЗНП, директорът е утвърдил изпитни варианти по английски език, въпреки наличието на несъответствия 

и пропуски при изготвянето им; Изготвените варианти за изпитни билети по Химия и ООС нямат подпис и печат на  директора на училището, а 

съдържат името на учителя, който ги е съставил;  

 В нарушение на заповедта на директора, в деня на изпита по руски език квесторите не са отбелязали на дъската начален и краен час на изпита;  

 В нарушение на Наредба  № 3/15.04.2003 г., чл. 29е, ал.1, т.3-а обемът на поставените въпроси в тестовете по руски език за IX, X, XI и XII и в 

изпитните билети за съответния клас не е съобразен с времетраенето на изпити от този вид и не съответства на изискванията на учебната програма 

за съответния клас съобразно чл. 29 б, ал.2, т.4. В нарушение на чл. 147, ал 1, т.1 и т.2 от ППЗНП, директорът е утвърдил изпитни варианти по 

английски език, на които не е посочено за кой клас са предназначени. За изпита по математика липсват критерии за оценяване на изпитните тестове 

за 12 клас и към тях не са приложени решения на задачите и/или отговори. 

 В нарушение на чл. 29 г, ал.2 от Наредба № 3 на системата за оценяване в заповедта на директора не е определен начален час за устния изпит по 

английски, немски и руски език. В заповедта на директора не са определени време и място за проверка на изпитните работи по чужди езици.  В 

нарушение на чл. 147, ал 1, т.ч и т.2 от ППЗНП, директорът е  утвърдил изпитните варианти и критерии за оценка по руски език въпреки наличието 

на несъответствия и пропуски при изготвянето им; На вариантите тестове  за учениците в самостоятелна форма по Химия и ООС няма подпис и 

печат на директора;  

 В нарушение на раздел III, т. 4 от заповедта на директора за организация и провеждане на изпитите за самостоятелна форма на обучение, учителят 

по география и икономика не предоставя изпитните варианти да бъдат изтеглени от самите ученици, а сам им ги раздава. 

 В нарушение на чл. 147, ал 1, т.ч и т.2 от ППЗНП, директорът е  утвърдил изпитни варианти по руски език, като изпитните билети за XI и XII клас се 

състоят от упражнения, копирани от учебник по руски език; Критериите за оценка по руски език не съответстват на броя и вида на компонентите в 

изпитните варианти. За изпита по география и икономика (за самостоятелна форма) изготвените тестове за различните класове нямат критерии за 

оценяване, както изисква чл. 10, ал. 2 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, не е  посочено и колко точки носи всеки отделен 

въпрос. 

Предприети  мерки/дейности: Във връзка с чл. 147, ал 1, т.1 и т.2 от ППЗНП и с цел отстраняване на пропуските и нарушенията са отправени задължителни 

предписания на директорите на ПГСИ „П. Пенев” – Бургас и на СОУ ”К. Петканов” – Бургас.  

Мярка: Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие 

Дейност 1: Подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците  
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Извършени действия от РИО: 

 Организационно-координиращи: 

      Координиране дейността на директорите на детските градини и училищата за дейността на „Националната мобилна група за психологическа подкрепа”, 

както и  на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск  от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция Информиране на директорите на детските градини и училищата за дейността на „Националната мобилна група за психологическа подкрепа”, 

както и  на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск  от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция от март 2010 година 

Методически:  
 Подпомагане разработването на училищни политики срещу насилието за подобряване на цялостния психоклимат в училищата и детските градини и 

разработване на количествени и качествени индикатори за измерване на подобрението 

 Обучение на училищни психолози / педагогически съветници посветено на превантивните дейности в училищата срещу дискриминацията и срещу 

трафика на хора; 

 Специализирано съвещание с педагогическите съветници  / училищни психолози на тема: „Промени в механизмите за междуинституционално 

взаимодействие при работа с деца с противообществени прояви”, на което бяха представени нови детайли от превенционната програма. 

 Контролна дейност: 

Извършване на тематична проверка „Спазване изискванията на нормативната уредба при назначаване на учители” 

Силни страни: 

 В изпълнение на чл. 147, ал.1, т.7 от ППЗНП директорите на училищата обявяват свободните места в РИО и БТ. 

 Спазват се разпоредбите на чл. 67, чл. 68 и чл. 70 от КТ  при назначаването на учителите. 

 Спазват се изискванията на Инструкция №2/ от 29.07 1994 година при назначаването на педагогическия персонал. 

В хода на проверките не се откриха нередности, което от своя страна не доведе до даването на задължителни предписания на директорите на училищата. 

Тематична проверка: „Управленската и административната дейност на директора” 

Силни страни: 

 Учебната документация с малки изключения се води и съхранява съгласно изискванията на Наредба №4/16.04.2003 година; 

 Правилникът за дейността в училище се разработва в съответствие с ЗНП, ППЗНП, Наредба №3/15.04.2003 година и Наредба №4/16.04.2003 година; 

 Правилникът за вътрешния ред включва всички необходими елементи, касаещи трудовите отношения, правата и задълженията на работодателите и 

работещите в училище, трудовата дисциплина, работното време, почивките и отпуските, работната заплата; 

 Седмичните разписания са разработени в съотвествие с Наредба №24 на Министерството на здравеопазването; 

Слаби страни: 

 Липса на Стратегии за развитие на училищата; 

 Не се спазва Плана от заседанията на ПС и регламентирания в ППЗНП срок за провеждане на заседанията на ПС; 

 Не се спазва Плана за контролната дейност на директора. Извършеният контрол от страна на директорите е формален и неефективен; 

 Липса на ритмичност на изпитванията; 

 При провеждане на изпити в комисията по оценяване се слагат неспециалисти; 

 Не се осъществява контрол при попълване на Материалната книга от учителите; 

 В училището има по няколко Регистрационни книги за издадени удостоверения; 

 Използват се по две Регистрационни книги за издадени дубликати; 

 Непопълнени реквизити в Личните картони на учениците; 

 При допускане на ученик за промяна на годишната или окончателна оценка не се попълва съответния картон за допускане на ученика до този вид 

изпит; 

 В Главната книга не се спазва поредния номер. В книгата се вписва среден годишен успех на учениците от ІІ до VІІ клас, а същевременно не се 

вписва задължителния среден успех на учениците от VІІІ клас; 

 Подават се заявления за самостоятелна форма на обучение, след началото на съответната учебна година. 

 В Книгата за подлежащи на задължително обучение деца до 16 години не се вписват ЕГН на родителите. 

Тематична проверка „Спазване изискванията на Наредба №3/ 18.02.2008 г., Наредба №7/ 29.12.2000 г. и Наредба №6/ 28.05.2001 г. при изготвянето 

на Списък – образец № 1 за учебната 2011/2012 г.” 

Изводи: 

 В изпълнение на чл. 63, ал. 5 от Наредба № 4/ 16. 04. 2003 година, директорите на училищата са разработили Проектите на Списък- образец № 1. 

 В изпълнение на чл. 3 от Наредба № 7/ 29. 12. 2000 година, директорите на училищата са определили броят на паралелките и броят на учениците в 

тях. При недостатъчен брой ученици за формиране на паралелки са спазени изискванията на чл. 4 и 5 от Наредбата. 

 В изпълнение на чл. 3, ал. 5 от Наредба № 7/ 29. 12. 2000 година, директорите на училища са представили мотивирани искания за разрешени 

паралелки с 10% над максимума.В случаите, когато паралелките са под минималния минимум, са спазени изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредба № 7/ 29. 12. 2000 год. Има разрешение на финансиращия орган, както и становище на началника на РИО гр. Бургас.Спазени са 

изискванията на чл. 11 а при формиране на самостоятелни паралелки с под 10 ученици. 

 Делението  на паралелките на групи е в съответствие с чл. 15,  и 26 от цитираната по- горе Наредба. 

 Числеността на персонала е определена от директорите в изпълнение на чл. 12 от Наредба № 3/ 18. 02. 2008 година.В изпълнение на чл. 10 от 

Наредба № 3/ 18. 02. 2008 година, е планирана преподавателската заетост на учителите.В изпълнение на чл. 4 от същата Наредба са открити 

работните места за учители.При недостиг на задължителна норма преподавателска работа, са спазени изискванията на чл. 7 от Наредбата – нормата 
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да се допълва с часове по други учебни предмети. 

 Учебните часове са в съответствие с Наредба № 6/ 28. 05. 2001 година. Броят на групите по ЗИП и СИП са в изпълнение на приложението към 

Наредбата. 

 В изпълнение на чл. 15, чл. 17, чл. 18 от ЗСООМУП, чл. 101 от ППЗНП и Наредба № 6/ 28. 05. 2001 година са разработени УУП.  

 В изпълнение на чл. 8 от Инструкция №2/ 1994 година, при липса на правоспособни кандидати, директорите на училищата са назначили 

неправоспособни до явяване на правоспособни такива. 

Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците  

Извършени действия от РИО: 

 Методически: 

Семинари с директори на училища на тема: ”Методи за преодоляване на конфликти в училище” и „Превенция на агресивното поведение”. 

 Анализ- проблеми, предложения: 

През учебната 2012/2013 година в училищата, намиращи се на територията на Област Бургас няма регистрирани инциденти, свързани с проява на 

насилие и агресия сред учениците.РИО – Бургас създава условия за популяризиране на добри практики за изграждане на система за превенция на 

насилието и агресията сред децата и учениците. 

        Съгласно утвърдения Механизъм за справяне с училищния тормоз училищата от област Бургас са започнали разработването и въвеждането на 

превантивни мерки за справяне с този проблем. Въз основа на предварителен анализ и оценка на проблема всяко едно училище е изготвило План за 

противодействие на училищния тормоз приет с решение на Педагогическия съвет. Създаден е и Училищен координационен съвет (УКС) за справяне с 

насилието. 

 Основните дейности на училищата се свеждат до следното: 

 Дейности по разработване и прилагане на превантивни мерки за предотвратяване на тормоза в училище:  
 Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.   

 Запознаване на персонала с възможностите за справяне в ситуации на тормоз.  

 Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата и оценката на проблема. 

 Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: 

А) превенция на тормоза; 

Б) правата и задълженията на децата. 

 Срещи с родители и неправителствени организации с цел мотивиране на учениците към социална ангажираност и отговорност, подпомагане на деца 

в риск, хора в неравностойно положение. 

 Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния тормоз. 

 Участие в различни инициативи свързани със справянето с тормоза в училище. 

 Взаимодействие с органите на полицията – инспектор ДПС и районен инспектор за превенция срещу тормоза и насилието в училище. 

 Провеждане на тренинги и семинари за формите на насилие и тормоз и възможностите за разпознаване на моделите за противодействие с ученици и 

учители. 

  Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа: 

 Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз. 

 Провеждане на индивидуални консултации с деца, понасящи или извършители на тормоз. 

 При установяване на случай на тормоз УКС уведомява за това до 1 час от регистриране на сигнала, включително по телефон и факс Дирекция 

„Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, представител на РУ на МВР или инспектор Детска педагогическа стая.  

 Създадаване на дневник-регистър за случаите на училищен тормоз. 

Контролна дейност: 

       Извършени са проверки в четири училища в гр. Бургас с цел контрол по въвеждане и изпълнение на Механизма за противодействие на училищния 

тормоз.От извършената проверка се налагат следните изводи: 

 В проверените училища се работи по изпълнение на дейностите за въвеждане на Механизма за противодействие на училищния тормоз; 

 Извън разписаните в Механизма дейности, в училищата са осъществени и други, които са свързани с тях и ги подкрепят: 

 Проведени са общи родителски срещи на тема: „Що е тормоз и как да предпазим децата си от него”; 

 В часовете на класа са разглеждани теми, свързани с тормоза в училище; 

 Директорите са осъществили контролна дейност в часовете на класа в които са разглеждани теми, свързани с тормоза в училище. 

 Анализ- проблеми, предложения: 

 През учебната 2012/2013 година в училищата, намиращи се на територията на Област Бургас няма регистрирани инциденти, свързани с проява на 

насилие и агресия сред учениците. 

Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред децата и учениците (стимулиране на 

педагогическите специалисти за обучение в програми за работа с родителите)  

Извършени действия от РИО: 

Организационно-координиращи: 

Методически: 

           РИО – Бургас осъществява непрекъсната координация с бургаския Общински съвет по превенция на злоупотребата с наркотични вещества и с 

Местния обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН , които работят с учениците от основните и средните училища в Бургас и региона. 
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          Организирани и проведени са редица училищни и общински дейности и кампании, подпомага се и работата на училищните здравни клубове и СИП.                  

С помощта на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Бургас през учебната 2012/2103 год. са проведени 3 младежки форума, свързани с 

превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с участието на 200 ученици от различни училища на територията на община Бургас.  Специалисти от  

Общинския съвет по наркотичните вещества са провели срещи-разговори по проблемите на нарко-зависимостите с ученици от ПГЕЕ „К.Фотинов“ – 120 

ученици, Търговска гимназия – 250 ученици, ПГСА „Кольо Фичето“ – 25 ученици, ОУ „Любен Каравелов“ - Бургас – 25 ученици.  

С помощта на Общински координационен офис по СПИН, Местен обществен комитет по СПИН и Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ в 

област Бургас са проведени: 

анкета сред  ученици от 22 училища ( от ІХ до ХІ клас - 1963 ученици. 

обучение на 32 ученици от 2 училища по метода „Връстници обучават връстници“ на тема: ”Сексуално рисково поведение и ХИВ/СПИН” ; 

Младежки форум  “Нека чуем гласа на младите хора“ с участници млади хора от бургаски училища, членове на Детски младежки парламент, БМЧК, 

младежки организации и представители на НПО на тема „Дискриминация и стигматизация по въпросите на СПИН”.  Присъствали са 50 ученци от 16 

училища. 

Дейност 4: Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно 

време и ангажиране на свободното им време: 

•  •  Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на 

МОН. Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара. 

Извършени действия от РИО: 

1. Ученически игри: 

      Общински състезания по осем вида спорт- футбол, волейбол, хандбал, баскетбол, тенис на маса, бадминтон,  лека атлетика и шах се провеждат в 

Община Бургас. В останалите общини се провеждат общински състезания по определени спортове.  

           На Ученическите игри по отделните видове спорт във всички етапи взеха участие около 5600 ученици на територията на Област Бургас.В общинските 

първенства по видовете спорт взеха участие 44 училища със 202 отбора с 3410 състезатели - в три възрастови групи, при двата пола.Във областния етап 

участваха 178 отбора със 1762 състезатели.В състезанията проведени в гр.Бургас от  зоналния етап, участие взеха 53 отбора с 445 състезатели.До Финалите 

достигнаха 18 отбора от Област Бургас.След оспорвани битки и напрегнати двубои съпътстващи финалните състезания 

2.Масови спортни прояви 

  - Втори спортно – подготвителни  игри между детските заведения на територията на Община Бургас. 
  Участие взеха 27 детски градини от Община Бургас:  

  Втори мажоретен конкурс - парад на мажоретките от училища и детски градини 
Участие взеха 6 училища и 12 детски градини от Община Бургас: 

 Първи турнир между учители и възпитатели в училища и детски градини – посветен на 5 ноември ден на учителя. 

Участие взеха възпитатели от учебни заведения и детски градини от  Община Бургас. 

 Турнир по футбол за момчета родени през 2001 и 2002 година (4-ти и 5-ти клас) под ръководството на ПСФК „Черноморец - Бургас”, проведен със 

съдействието на Община Бургас. 

Участие  взеха 20 училища от Община Бургас: 

           Национален календар за извънучилищни дейности – Проведени са всички  изяви, включени в заповедта на министъра на образованието, младежта и 

науката на територията на Област Бургас при създадена отлична организация с участието на 2721 ученици и  20 колектива от 351 училища, 6 ОДК и 11 ИПУ 

от цялата страна. За всяка от проведените изяви е изготвен доклад до Дирекция”Достъп на образование и подкрепа на развитието” в МОН.       

Дейност 5: Развитие на личността на детето чрез програми за гражданско, здравно образование и предприемачески умения още от детската 

градина 

  Кампания „Участвам и променям” 

  Кампания за насърчаване на четенето 

 Въвеждане на предприемачество в начален етап 

Извършени действия от РИО: 

Методически:  

Със заповед на Началника на РИО – Бургас е създадена  регионална комисия за  кординиране на кампанията  „Участвам и променям”.  

В началото на учебната година 70 % от училищата съставиха свои училищни програми и план за дейностите, които включваха училищни състезния, 

честване  на годишнини и международни дни, занятия в час на класа и отбелязване на традиционни и официални празници. Периодично до 

комисията са изпращани отчети за извършените дейности. 

Осъществено е: 

 методическо подпомагане и координация на дейности с тематична насоченост към развитие на интересите и способностите на учениците извън 

задължителното учебно време 

 Приемане плановете и програмите от училища, детски градини и обслужващи звена 

 Обобщаване и отчет на дейностите по Кампанията 

 Участие във Втори национален форум по гражданско образование – Силистра, 

 Организиране провеждането на Национални конкурси „Водата – извор на живот” – „Да пазим водите на България” 

 Организиране дейностите, свързани с провеждане на областен етап от Национален конкурс „Бог е любов” 
 Методическо подпомагане при организиране Час на класа –, в която в ЧК се разглеждат теми от рубриката „Физическо здраве” 

 Координиране дейностите, свързани с Ученически игри –за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на 
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централната нервна система и участие на ученици в турнир „Данониада 2013” по футбол 

Координиране, съдействие и методическа помощ  за организиране на обучения за  начални учители  по програми по предприемачество в начален етап – 

проведени 2 обучения. 

Мярка: Изграждане на  ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри 

Дейност 1: Квалификация на педагогическите кадри   

Извършени действия от РИО: 

Планиране на квалификационните дейности в годишните планове на РИО-Бургас. 

Квалификационна дейност, организирана от РИО – Бургас е планирана и осъществена на основата на определените дефицити. 

Тематична проверка:   

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

и религия” 

Изводи: 

 Темите заложени в годишните разпределения изцяло покриват учебната програма по ЗП, а учебните програми по ЗИП са съгласувани с експерта 

 Налице е ритмичност при оценяването на учениците, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 3 от 15 април 2003г. 

 В началото на учебната година е установено и оценено входното равнище  на учениците, съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба № 3 от 15 април 

2003г.. Направен е количествен и качествен анализ на входното ниво, чиято цел е да разкрие равнището на знания и пропуски в усвояването на 

учебния материал.  

 Преподадената тема е в съответствие със срочното планиране и изискванията на учебната програма. Предварителната подготовка за часа на всички 

проверени е на добро ниво. Учителите имат добра научна и методическа подготовка, познават стандартите за учебно съдържание и учебните 

програми по предметите, които преподават.  

 В Плана на методическите обединения на преподавателите по обществени науки и гражданско образование в проверените училища са заложени 

конкретни дейности свързани с методическото подпомагане на млади и новоназначени учители. 

Пропуски: 

 В СОУ „Христо Ботев”, град Карнобат, ОУ „Г. С. Раковски” – с. Оризаре, община Несебър липсват задачи с изображения и карта 

 В ПГМЕЕ е липсва ритмичност при оценяването на учениците, съгласно чл.11, ал.2 от Наредба № 3 от 15 април 2003г 

 Учениците работят с учебници одобрени от МОН, но не всички имат учебни помагала. 

Тематична проверка: 

„Качество на педагогическата практика на млади и новоназначени учители по БЕЛ”  

 Годишното планиране е съобразено с ДОИ за учебното съдържание и изискванията на учебната програма по предмета.  

 Училищната документация се води според изискванията на Наредба №4 за документите в системата на народната просвета. 

 Проверката на входното ниво и класната работа за І учебен срок са извършени в определените срокове и при спазване на изискванията на Наредба 

№3/15.04.2003 г. за системата на оценяване. Направените изводи са основание за предстояща работа за отстраняване на констатираните пропуски. 

 Целите на обучението са ясно и точно формулирани, изцяло съответстват на предвиденото учебно съдържание и във висока степен са адекватни на 

възможностите и потребностите на учениците 

 Учебният процес в часа е напълно обезпечен с необходимите материали и учебно-технически средства.  

 По време на учебния час се създадава положителна атмосфера на доверие и сътрудничество между учителя и учениците.  

Слаби страни: 

 Необходимо е прецизиране материалите за вътрешно оценяване (включване на разнообразни по формат задачи) и на системите за оценка на 

постиженията на учениците.    

 Стилът на преподаване на някои от посетените учители не е изцяло съобразен с възможностите и потребностите на учениците. Необходима е работа 

от страна на учителя за преодоляване на академизма при преподаването.  

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

Дейност 1: Информационни и комуникационни кампании, насочени към повишаване на привлекателността на професионалното образование, 

създаване на условия за ефективни връзки с бизнеса и за провеждане на практики в реална работна среда 

Извършени действия от РИО: 

Методически: Популяризиране на професионалното образование и организиране Панорама на средното образование с презентация на профили, 

професии и специалности, по които ще се провежда обучение в училищата, намиращи се на територията на Област Бургас. През периода на провеждане на 

Панорама на средното образование, във времето определено за „час на класа” се осигури посещение на ученици от VІІ и VІІІ клас, за да се запознаят с 

възможностите за обучение, които училищата от Област Бургас предлагат. 

Тематична проверка „Провеждане на държавните изпити по професии при отчитане присъствието на работодателите на тях” 

Изводи: 

    Директорите на училищата са спазили изискванията за организиране и провеждане на Държавни квалификационни изпити за придобиване на 

степен на професионална квалификация. 

    Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 33, ал. 1 т. 2 от ЗПОО със Заповед на директорите е определен график за провеждане на 

Държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за учебната 2012/2013 г.  

 В съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗПОО в състава на комисиите за провеждане на изпитите, определени със Заповед на директорите  на 

училищата, са включени представители на обучаващата институция и представители на работодателите.  

 Изпитите са организирани и проведени съгласно изискванията на ЗПОО и Наредба 3 за оценяване в системата на средното образование. 
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Дейност 2: Модернизиране на материалната база на професионалните училища 

Тематична проверка: „Обезпеченост на обучението по учебна и производствена практика” 

            Изводи: 

 Планирането, подготовката, организацията и провеждането на наблюдаваните уроци по учебна практика са на много добро ниво, постигат се 

планираните образователни и възпитателни цели с помощта на подходящи методи и средства.  

 Наблюдаваните уроци съответстват на тематично-календарния план и учебната програма по учебна практика  

 Използването на презентации при представяне на учебния материал активизира вниманието на учениците и осигури по достъпен начин запознаване 

с пускова уредба, схемни табла на електрически стартери и други материали.  

 Учителите поставят изисквания за стриктно спазване на личната хигиена, хигиената  на работното място, както и на техниката по безопасност по 

време на работа. 

 При изпълнение на възложената практическа задача учителите наблюдават действията на учениците относно правилното изпълнение на поставените 

задачи и спазването на техниката на безопасност. 

 При оценяването на практическите умения на учениците се спазват изискванията на чл.18, ал.2 от Наредба № 3 за системата на оценяване 

 Обучението по учебна практика в посетените училища е осигурено с необходимата материално-техническата база.  

Дейност 4: Отчитане на резултатите от прилагането на  критерии за оценка на качеството на професионалното образование и въвеждане на 

външно оценяване в партньорство с работодателите в рамките на проект „Изграждане на единна система за управление на професионалното 

образование” 

Извършени действия от РИО: 

Всички 22 професионални гимназии имат разработени и утвърдени от директора на училището Вътрешни правила за осигуряване на качеството, в 20 

без доказателствена информация за прилагането им, а в 2 професионални гимназии има необходимата доказателствена информация. В 21 

професионални гимназии функционира комисия за осигуряване на качеството на ПОО, 20 училища са изготвили доклад от проведеното самооценяване 

и са осигурили прозрачност на доклада. 

Координиране дейностите на професионалните гимназии по Проект BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” 

Дейност 5: Развитие на система за професионално ориентиране и консултиране още в рамките на основната степен на образование. Дейности по 

изпълнение на проект „Разработване на система за кариерно ориентиране”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Извършени действия от РИО: 

         На 01.10.2012 г стартира 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. Разкри се Център за кариерно 

ориентиране в гр. Бургас на ул. „Райна Княнига” 14 и се назначиха 1 ръководител и 7 кариерни консултанта. 

Обща цел на проекта - 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. 

Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Мярка: Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за които българският език не е майчин 

Дейност 1: Дейности по изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик” в модулите й, ориентирани към децата и учениците със затруднения в 

обучението и застрашени от отпадане  

Извършени действия от РИО: 

          През периода на работа по националната програма на директорите на училищата и учителите, работещи с групите при необходимост е оказана 

методическа помощ, консултиране за изпълнение на дейностите. 

         Със заповед на началника на РИО – Бургас е определена Регионална комисия, за проверка и оценка на постъпилите проектни предложения, за 

осъществяване на мониторинг за изпълнение на дейностите по НП „С грижа за всеки ученик” през учебната 2012-2013 година. Членовете на комисията са 

разпределени по училища за осъществяване мониторинг при реализация на дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик” и обработка и 

анализ на резултатите на учениците, включени в програмата. 

 Мониторинг и отчети- проведени по две мониторингови посещения във всяко училище, работещо по Националната програма, модул 2 и модул 3.За 

всеки от модулите са изготвени доклад за напредъка на децата и учениците, доклад за извършените проверки и отчет за получените, изразходвани и 

неусвоени средства от училищата и детските градини по програмата. 

Дейност 2: Дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа” в мярката й „Без свободен час”  

Извършени действия от РИО: 

 Методически: проведено обучение на директори на училища за изпълнение на дейностите по Мярката „Без свободен час”.Обучение се провежда и 

при първото отчитане на нови училища. 

 Мониторинг : В резултат от приложението на Мярка „Без свободен час” е постигната ритмичност в преподаването на учебния материал, което 

довежда да повишаване на успеваемостта на учениците и повишаване на ефективността на образователно – възпитателния процес. 

Дейност 3: Осигуряване правото на достъп до качествено образование на всички деца в задължителна училищна възраст 

Дейности по изпълнение ПМС № 104 за осигуряване на учебници и учебни помагала за бeзвъзмезно ползване от децата от подготвителна група 5 и 

6 годишни и учениците от І –VІІ клас в държавни, общински и частни детски градини и училища  

Извършени действия от РИО: 

 Организационни и координиращи: Организацията и координацията на дейностите по ПМС №104 за осигуряване на учебници и учебни помагала за 
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безвъзмездно ползване от децата от подготвителна група 5 и 6 годишни и учениците от І-VІІ клас в държавни, общински и частни детски градини и 

училища се осъществяват чрез съдействието на общините, съобразно разпоредбите на заповед № РД-09-103/31.01.2013г. на Министъра на 

образованието младежта и науката за утвърждаване на графика на дейностите. 

Тематична проверка „Използване на учебници и учебни помагала в учебния процес в начален етап” - в 28 училища, в 197 паралелки от начален етап 

от общините Бургас, Айтос, Руен и Сунгурларе.  

В осем училища е констатирано използване на неодобрени учебни помагала от учениците в начален етап – на Издателство „Просвета – София” АД, 

ИК „Даниела Убенова”, „ИК „Кронос” издателство „Парнас”, „Дъга принт” ООД. 

На директорите на съответните училища, са връчени заповеди със задължителни предписания относно осъществяване контрол върху използването 

на учебни помагала в образователно – възпитателния процес в изпълнение на изискванията на чл. 147, ал. 1, т.1 и т. 2 и чл. 103, ал. 3 от ППЗНП , чл. 4, ал. 1 

и чл.6, ал. 1 от Наредба за учебниците и учебните помагала.  

Тематична проверка „Използване на учебници и учебни помагала в учебния процес от учениците в начален и прогимназиален етап”-в 27 

училища, намиращи се на територията на Област Бургас, от които 1 НУ, 20 ОУ и 5 СОУ. Основните констатации от извършените проверки са следните: 

 В деня на проверките учебните часове се провеждат съгласно седмичното разписание на училището. 

 Учениците използват учебници и учебни помагала одобрени със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката, с което се 

спазват изискванията на чл. 103, ал. 3 от ППЗНП , чл. 4, ал. 1 и чл.6, ал. 1 от Наредба за учебниците и учебните помагала с изключение на 

учениците от VІ клас от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Средец, които в час по ЗИП по БЕЛ работят с учебно помагало, което не е 

одобрено от МОМН. 

 Учебниците са избрани от училищна комисия, за която има издадена заповед от директора на училището. 

На директора на  СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Средец е връчена заповед със задължителни предписания относно осъществяване контрол 

върху използването на учебни помагала в образователно – възпитателния процес в изпълнение на изискванията на чл. 147, ал. 1, т.1 и т. 2 и чл. 103, ал. 3 от 

ППЗНП , чл. 4, ал. 1 и чл.6, ал. 1 от Наредба за учебниците и учебните помагала. 

Дейност 4: Изграждане на мрежа от услуги за децата, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им 

позиции с тези на останалите деца (повишаване качеството на образование в сегрегираните училища, в които не е възможен процес на 

десегрегация)  

Извършени действия от РИО: 

         Съдействие при изпълнение дейностите по проект на Община Бургас "Обучението в професионална гимназия – сигурен път към успешна трудова 

и социална реализация на децата от етнически малцинства“ 

 Контролна дейност: 

. Тематична проверка : „Контрол при организиране и провеждане на консултации и допълнителна работа с учениците” 

Силни страни 

 Организирането на допълнителната работа с учениците е в съответствие с чл. 114 от ППЗНП. 

 Провеждането на допълнителната работа с учениците е в съответствие с утвърден от директора график, който се спазва.  

 С малки изключения се отчита и  отразява документално провежданата допълнителна работа от учителите с учениците, съгласно чл. 25, т. 7, чл. 26, 

т. 6 и чл. 27, т. 12 от Наредба № 4/16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета. 

 Отразяването на присъствието и резултатите от допълнителното обучение се извършва съгласно изискванията на Наредба № 4/16.04.2003 г. за 

документите за системата на народната просвета.   

 В някои от училищата са налице нововъведения с цел подобряване работата с изоставащите ученици. В СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Созопол 

материалите се събират в папки за всеки ученик, разпределени в класьори. В СОУ Елин Пелин” – с. Руен всяко от методическите обединения има 

изработена картотека, в която са отбелязани изоставащите ученици за всеки учебен срок. В тетрадка към картотеката се отбелязва всяка консултация 

и допълнителна работа, проведена с всеки ученик. В СОУ „Христо Ботев” – гр. Карнобат всички методически обединения имат разработен и 

утвърден от директора План за допълнителна работа с изоставащите ученици. В него са отбелязват причините за изоставането на учениците, 

задачите и дейностите за тяхното преодоляване, както и резултатите, които трябва да постигнат в края на учебната година. Съставен е и списък на 

изоставащите ученици, определени за допълнителна работа през учебната 2012/2013 г. 

 В ОУ”Хр.Ботев” – гр.Поморие има сформирани 10 групи  по проект „С грижа за всеки ученик”, които също  осигуряват  допълнително обучение. 

Учителите събират в класьори  в папки за всеки ученик материалите от проведената допълнителна работа с изоставащите ученици – тетрадки, 

самостоятелни работи, тестове и други. 

Слаби страни: 

Контрола върху провеждането на допълнителната работа от учителите и възпитателите от страна на директорите не е придружен с необходимия 

доказателствен материал. 

Дейност 5: Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище - разработване и прилагане на разнообразни форми и програми 

за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище, с цел тяхното реинтегриране  

Извършени действия от РИО: 

 Организационни  и координиращи: РИО – Бургас осъществява съвместни действия с О”ЗД”, ЦОП, Център за работа с деца от улицата за работа с 

деца в риск от отпадане или отпаднали от училище за тяхното реинтегриране. 

 Методически: Оказва методическа помощ на екипите в училищата за разработване на училищни програми за  психологическа подкрепа и 

реинтеграция на децата. Съдейства на междуинституционално ниво за приобщаване и задържане на учениците в училището. 

Редица училища, кандидатствали и спечелили проекти по ОП”РЧР” по схема „Образователната интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства” реализират дейности в тази посока: 
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       Извършване на тематична проверка  „Организация и провеждане на самостоятелна, индивидуална, вечерна и задочна форма на обучение” 

осъществена в 4 училища от община Бургас В хода на проверката в проверените 5 профилирани и професионални гимназии и средно общообразователни 

училища само в ПГСИ „Пеньо Пенев” – Бургас бяха констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба, касаещи организацията на 

дейностите при осъществяване на самостоятелна, индивидуална, вечерна и задочна форма на обучение. 

Дейност 6: Създаване на мрежа от защитени и средищни училища в страната с оглед осигуряване на равен достъп до образование  

Извършени действия от РИО: 

В списъка на „защитените училища” са включени 3 училища - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Манолич, община Сунгурларе; ОУ „ Никола Йонков 

Вапцаров” – с. Факия, общ. Средец и СОУ „Васил Левски” – гр. Малко Търново. 43 училища, намиращи се на територията на 13 общини са определени като 

средищни училища, които работят по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на 

целодневна организация на учебния процес“. 

Мярка: Повишаване на обхвата, превенция на отпадащите ученици и мерки срещу неграмотността 

Дейност 1 : Реализиране на държавния план-прием. Приема на първокласници. 

Извършени действия от РИО: 

 Организационни и координиращи:работни съвещания с директори на училища във връзка с държавния план-прием и приема на първокласници. 

Съгласуване с Община Бургас създаване на електронна система за прием на първокласници, създаване на работна група от директори на училища за 

подбор на критерии за приема. 

          Приемът на деца в І клас в учебни заведения 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.  
        Държавният план – прием за учебната 2013/2014 год. се осъществява по Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърдени 

със Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.  

         За учебната 2013/2014 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 е 41 паралелки; в професионални гимназии -  40  

       След завършен 8 клас са планирани 60 паралелки, от които профилирани – 13, професионални – 32, непрофилирани – 15. 

Дейност 3: Повишаване привлекателността на учебния процес и на училищната среда (целодневна организация, обновяване на материалната база, 

стипендии и създаване на привлекателна учебна среда) Работа по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП РЧР.  

Извършени действия от РИО: 

Проверка на ефективното използване на  спортно –материалната база на училищата от Област Бургас;Координиране и консултиране дейностите по 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 

процес“. 

Дейност 7: Изпълнение на НП „На училище без отсъствие”  

Извършени действия от РИО: 

 Оказване на съдействие при изготвяне на заявките на училищата за участие в Мярка „Без отсъствие” и представяне в МОН 

 Оказване на съдействие при изпълнение на НП „На училище без от отсъствие” по Мярка „Без свободен час” и по Мярка „Без отсъствие”.Изготвяне 

на отчет по Мярка „Без свободен час”, както и подготвяне и изпращане в МОН на документи за кандидатстване за допълнително финансиране на 

училища, работещи при новите условия на мярката. 

 Поддържане на Банка кадри за осигуряване на модул „Без свободен час”         

Тематична проверка: 

.„Мобилен контрол по отношение присъствието на ученици в маломерни паралелки, дофинансирани от общините и паралелки в съответствие с 

Наредба № 7 по отношение на пълняемостта” 

Обобщените изводи от извършената проверка се свеждат до следното: 

o Директорите на училищата изпращат уведомителни писма до Дирекция “Социално подпомагане” с приложени поименни справки за учениците, 

допуснали 5 (пет) и повече от 5 неизвинени отсъствия в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 4 от Правилник за прилагане на закона за семейните 

помощи за деца; 

o  В съответствие с изискванията на чл. 138, ал. 1 от ППЗНП писмено се уведомяват родители/настойници на ученика за допуснати отсъствия по чл. 

136 и чл. 137 от ППЗНП; 

o  Отбелязват се отсъствията на учениците в дневника на класа, с което са изпълнени разпоредбите на чл. 138, ал. 2 от ППЗНП и чл. 26, ал. 2, т. 5 и чл. 

27, ал. 2, т 8 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета с изключение на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- Карагеоргиево; 

o  Броят на отсъствията на учениците се отбелязва в ученическите книжки с което са изпълнени разпоредбите на чл. 138, ал. 2 от ППЗНП; 

o  Отсъствия на учениците над 20% от общия брой на учениците в училище са констатирани в три училища от проверените общо 21 училища – ОУ 

„Христо Ботев”, Поморие – 20%, ОУ „Св. Иван Рилски”, с. Кошарица – 23 % и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, с. Равнец – 26 %; 

o  Налице е съответствие на броя на учениците в Списък – Образец № 1 и в дневника на класа с изключение на СОУ „Иван Вазов” – Поморие. 

Констатирани пропуски: 

o Несъответствие на броя на учениците в Списък – Образец № 1 и в дневника на класа в СОУ „Иван Вазов” – Поморие – І б клас, І в клас, І г клас, ІІ б 

клас, ІІ в клас и ІІ г клас. През учебната година в цитираните паралелки има придошли и преместени ученици, без да е съгласувана промяната на 

Списък – Образец № 1 с началника на РИО – Бургас, като броя на учениците в част от паралелките е под минимума, а в други паралелки надвишава 

максималния брой ученици, определен с Наредба № 7/29.12.2000г. В нарушение на чл. 5, ал. 3 от горецитираната наредба директорът на СОУ „Иван 
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Вазов” – Поморие не е направил мотивирано предложение за разрешение от министъра на образованието, младежта и науката за завишен брой на 

учениците в паралелките, съгласно норматива за максимален брой. 

o Не се отбелязват отсъствията на учениците в дневника на класа, с което не са изпълнени разпоредбите на чл. 138, ал. 2 от ППЗНП и чл. 26, ал. 2, т. 5 

и чл. 27, ал. 2, т 8 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- Карагеоргиево; 

Предприети мерки: 

 На директора на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- Карагеоргиево е връчена заповед за изпълнение на задължителни предписания 

 От директора на СОУ „Иван Вазов” – Поморие на основание чл. 193, ал. 1 от КТ са поискани писмени обяснения. 

Мярка: Подкрепа на даровитите деца и ученици 

Дейност 1: НП „Училището – територия на учениците” в модула й, свързан с организирането и провеждането на националните състезания и 

националните и международните олимпиади 

Извършени действия от РИО: 

 Организационни и координиращи: няма училища от област Бургас, включени в НП. 

Организиране и провеждане на общински и областен кръг на ученическите олимпиади в училищата на област Бургас. 

Създаване на организация за участие на ученици на Националните състезания  

Организиране  на заключителния кръг на Националната олимпиада по философия и Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда в 

Бургас.Организационно подпомагане при провеждане на Международно математическо състезание в Бургас с участие на 30 държави. Организиране и 

провеждане на общински и областен кръг на олимпиадите в училищата на област Бургас.Създаване на организация за участие на ученици на Националните 

състезания. 

Дейност 2: Изпълнение на НП „С грижа за всеки ученик” в модула й, ориентиран към талантливите деца и ученици 

Извършени действия от РИО: 

 Мониторинг и отчети по модул 1 “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” със свои проекти 

участват 8 училища.Учениците от групите, които работиха по Модул 1 участваха в проведените национални олимпиади по съответните предмети. 

Общо 65 ученици от тези групи са класирани за участие на националните олимпиади. Лауреати от националните олимпиади от училищата на 

област Бургас са 6 ученици. 

Мярка: Развитие на интегрираното/приобщаващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности   

Дейност 1: Формиране на екипи по Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с 

хронични заболявания, работещи в сътрудничество с ресурсните центрове и родителите 

Извършени действия от РИО: 

  ЕКПО/ Екип за комплексно педагогическо оценяване/ към РИО – Бургас за учебната 2012/2013 година, съгласно изискванията на чл.18, ал.2 от 

Наредба №1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания е определен със 

Заповед № РД-06-686/31.08.2012 г. на Началника на РИО – Бургас.  

          Съгласно чл.19, ал.1 от Наредба № 1/23.01.2009г., ЕКПО провежда заседанията си целогодишно, по график, определен с годишен план, утвърден от 

началника на РИО – Бургас в началото на учебната година, съгласно чл.19 ал.2 от Наредба №1/23.01.2009 г.    

В съответствие с функциите и задачите си, регламентирани в чл.6а от ППЗНП, Екипът за комплексно педагогическо оценяване  /ЕКПО/ към РИО-

Бургас проведе през учебната 2012/2013 година 26 заседания, съгласно графика от утвърдения годишен план.  ЕКПО проучи предварително документите на 

децата, запозна се с актуалното състояние и извърши педагогическо оценяване на общо 234 деца и ученици. - обобщена информация за децата и учениците 

със специални образователни потребности, насочени към интегрирано обучение; 

              От 234 деца и ученици, оценени през учебната година, общият брой на децата и учениците със СОП, насочени за интегрирано обучение  от ЕКПО в 

РИО – Бургас са 198, като  75 от тях са насочени за детска градина,  123 са насочени за интегрирано обучение в училищата / включително насочените след 

завършен 8 клас – 22 за общообразователни и профилирани паралелки в СОУ, 6 – за професионални училища и 1 – за професионална паралелка в СОУ, 

както и 5 деца от тях – за подготвителна група в училищата/.Отложените от ЕКПО от училищно обучение за учебната 2012/2013 година деца от Бургаска 

област са 25, общия брой деца и ученици със СОП от област Бургас, обхванати в интегрирано обучение  са 717, разпределени  в 91 училища и 47 детски 

градини в  13 общини. 

Тематични проверки: 

„Изготвяне на индивидуални образователни програми на децата и учениците  със специални образователни потребности в детската градина и 

училището ”. 

 Изводи:  

1.В проверените училища се провеждат ефективно дейностите по подпомагане на обучението и възпитанието на децата със специални образователни 

потребности и осигуряване на подкрепяща среда. Осигурени са ресурсни  кабинети за подпомагането на учениците със специални образователни 

потребности. 

 2. Ресурсните учители осъществяват  подпомагането в индивидуална и групова работа и работа в класа съвместно с учителите – членове на екипите 

съгласно чл.32, т.3, 4, 5, 6 от Наредба № 1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични 

заболявания. Провеждат дейностите с учениците със специални образователни потребности по график съгласно изискванията на чл.16, чл17 от Правилника 

за дейността на РЦПИОВДУСОП. Координират дейностите по изпълнение на индивидуалните образователни програми съгласно изискванията на чл.36 от  

Наредба № 1/23.01.2009 г.  

3.  Индивидуалните образователни програми  са разработени съгласно потребностите на учениците. Същите са утвърдени от директорите на училищага и 

подписани от екипите и родителите. Дейностите по изпълнение на индивидуалните програми се реализират екипно от членовете на екипа за подпомагане на 
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учениците. 

4. Пропуски са констатирани при проверката в СОУ”К.Петканов” – гр.Бургас и ОУ”Ив.Рилски” – с.Кошарица, общ.Несебър: 

               Налице са пропуски във воденето на  задължителната документация на децата със СОП съгласно изискванията на нормативните документи . 

             Липсват заповеди за сформиране на екипи за учениците от специалните класове. Не са разработени индивидуалните образователни програми и не са 

утвърдени от директора на училището. 

              Ресурсният учител, който подпомага учениците в училището, не получава достатъчно съдействие от членовете на екипите, което възпрепятства 

дейността му по чл.16 от Правилника за дейността на РЦПИОВДУСОП и чл.36 от Наредба №1/23.01.2009г. 

               За отстраняването на установените пропуски са издадени  заповеди за задължителни предписания на директорите на посочените училища и 

директора на Ресурсен център. Извършени са проверки по изпълнението на задължителните предписания. Същите  са изпълнени. 

Тематична проверка„ Ефективност на корекционно-логопедичната работа при децата с езиково-говорни нарушения в логопедичните кабинети”. 

Изводи:  

 Провежда се корекционно-логопедична работа с децата, включени в логопедичната група към СОУ”К.Петканов” – гр.Бургас, съобразно 

установените индивидуални езиково-говорни нарушения и съответстващите им потребности. 

 Дневникът на логопедичната група се води и съхранява съгласно изискванията на чл.16 от Наредба № 4/16.04.2003 год. за документите за системата 

на народната просвета. Водят се и се съхраняват речеви карти и карти  за логопедично изследване на децата с езиково-говорни нарушения и 

амбулаторна книга. 

 Логопедът участва в екипите за подпомагане на четири ученици със специални образователни потребности, като извършва корекционно-

логопедична работа с тях, съобразно потребностите им. Дейностите в логопедичния кабинет се осъществяват съгласно изискванията на чл.28, чл.29 

и чл.30 от Наредба №1/23.01.2009 г.  за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.                                                                                                                                                                          

 

Дейност 2:  Изграждане на положителни нагласи за провеждане на приобщаващо образование (семействата на учениците да бъдат въвличани като 

партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, провеждане на обучения ориентирани само за родители или съвместно с 

учители). 

Извършени действия от РИО: 

        Методическо подпомагане на екипите в училищата и детските градини за по-активно включване на родителската общност, за организиране на екипни 

срещи и обучения. 

         Финализиране на дейностите по изпълнение на проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, 

финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” в училищата  „СОУ”П.Росен”, ОУ”Е.Пелин” и методическо подпомагане на дейностите, 

осъществявани съвместно с родителската общност. Подпомагане на училищата и детски градини като партньори на община Бургас в реализацията на 

проект„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” 

Финализиране дейностите по изпълнение на проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, 

финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” в училищата  „СОУ”П.Росен”, ОУ”Е.Пелин” и методическо подпомагане на дейностите, 

осъществявани съвместно с родителската общност. Подпомагане и  на училищата и детски градини: ОУ”Н.Геров”, ОУ”А.Страшимиров”, ОУ”П.К.Яворов”, 

ОДЗ”Делфинче” и др. – като партньори на община Бургас в реализацията на проект„Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 

образователни потребности”. 

Дейност 3: Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри за работа с деца и ученици със СОП, както в 

общообразователна среда, така и в специалните училища 

Извършени действия от РИО - Организирани  обучения:  

„Превенция и работа с деца с дислексия в начален етап”  

„Превенция и работа с деца с дислексия в начален етап”  
„Работа с деца с интелектуална недостатъчност и с множество увреждания” с лектор Латинка Ковачева – лектор в Нов Български университет и с 

дългогодишен опит в областта на специалната теория и практика. 

Стартира обучението по целеви групи на 243 педагогически специалисти от област Бургас по проект «Квалификация на педагогическите специалисти», 

което ще продължи до м.декември, 2013 година. В обучението за работа с деца и ученици със специални образователни потребности са включени 57 

педагози от детски градини и 186 учители от общообразователни училища 

Дейност 4: Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на интегрирано обучение 

Извършени действия от РИО: 

РИО – Бургас организира открити уроци по график през учебната година, залегнали в плана на РИО – Бургас, на които се представят добри 

практики от интегрираното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата. 

Дейност 5: Изпълнение на проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, финансиран от ЕСФ 

по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Извършени действия от РИО: 

Финализиране дейностите по Проект „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”:„Алтернативно училище „Заедно” на ОУ”Е.Пелин” – гр.Бургас,Проект „Творчески подход и иновации в работата с деца със специални 

образователни потребности”на СОУ”П.Росен” – гр.Бургас, Проект на община Бургас „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”  

       Координация на дейностите по проект „Включващо обучение” в пилотните училища от област Бургас – НБУ”М.Лъкатник”, ОУ”Бр.Миладинови” – 

гр.Бургас и СОУ”Хр.Ботев”- гр.Карнобат, както и за провеждане на скрининг тест на децата от 3г. до 3г.6 м. в детските градини на област Бургас като част 
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от дейностите по проекта. 
Стратегическа цел: РАЗВИВАНЕ НА УСЛОВИЯ И СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ 

„УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”  

Мярка: Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене 

Дейност 1: Изпълнение на проект „Ограмотяване на възрастни”, финансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Извършени действия от РИО: 

 Организационно подпомагане чрез регионални координатори  

По проекта работят две училища от Област Бургас със седем  групи „Ограмотяване” І – ІV клас с брой включени възрастни хора 92. Успешно, етапът за 

ограмотяване е завършен от 78 обучаеми.В групите V-VІІ клас участват 105 обучаеми. Дейностите се координират от РИО – Бургас, оказва се методичиска 

и организационна памощ при необходимост. 

Дейност 2: Утвърждаване на Национална квалификационна рамка за учене през целия живот 

Извършени действия от РИО:Организационни  и координиращи: Проект: NELLII Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот 

 Празниците на ученето през целия живот в град Бургас бяха посветени на екологията и  защитените територии на региона. Участие взеха 9 организации и 

партньори, 79 участника и 2 медии.  

 

 
 

                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 
  
Наименование на администрацията: РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 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  2013 г./ 

Индикато
р за 
текущо 
състояни
е 
/ отчетен в края 
на  
2013 г. / 

1.Анализ и оценка 
на системата за 
осигуряване на 
качеството 
 

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

Проведено НВО – ІV 
клас  

Брой 
училища-
109 

Брой 
училища
-109; 
3494 
ученици 

напълно постигната цел /100 %/ 
 

2 Създаване на 
условия за 
включване на 
българската 
образователна 
система в 
сравнителни 
анализи за 
качеството на 
образователния 

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

Провеждане на 
олимпиадата и 
състезанието 

Брой 
ученици-
40 

Брой 
ученици-
40 

напълно постигната цел /100 %/ 
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продукт в 
контекста на 
европейските 
изисквания 

.3. Обмен на 
добри практики 
при въвеждането 
на интегрирани 
модули по 
предприемачество 
в учебните 
програми по 
общообразовател
ните предмети 

Обмен на добри 
практики между 
училищата 
 

Мониторинг и 
анализ на 
въвеждането на 
модулите 
 

Брой 
училища 
15 

Брой 
училища 
15 

напълно постигната цел /100 %/ 

 

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

Семинар – 
„Прилагане на 
интерактивни техники 
в професионалната 
подготовка” 
 
Семинар с учители 
по чужд език – 
Стратегии и техники 
за рационално 
учене.Формиране на 
умения за ефективно 
преработване на 
информация.препода
ване според типовете 
интелект. 
Провеждане на 
квалификационни 
курсове и семинари 

Повишаване 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисте 

Брой 
учители - 
50 

Брой 
учители-
80 

напълно постигната цел /100 %/ 

 

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

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

Повишаване 
качеството на МТБ 
и но образованието 

Брой 
училища -
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой 
училища
-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

напълно постигната цел /100 %/ 
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върху покриване на 
ДОИ по ФВС” 

  
 
 

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

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

Повишаване 
квалификацията на 
учителите и 
качеството на ОВП 

Брой 
училища-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
учители-
80 

Брой 
училища
-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
учители-
150 

напълно постигната цел /100 %/ 

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

Работни срещи с 
директори 
Тематични проверки: 
„Съответствие между 
вътрешното и 
външното оценяване 
по български език и 
литература в VІІ и ХІІ 
клас. Контрол върху 
изготвяне на изпитни 
материали за 
вътрешно оценяване” 
 
.„Съответствие на 
текущото вътрешно 
оценяване на 
учителите по 
обществени науки и 
гражданско 
образование с ДОИ, 
със стандартите в 
учебните програми и 
с Наредба № 
3/15.04.2003 г. за 
системата  
на оценяване”.  
 
 
„Организация и 
провеждане на 
изпитите по учебни 
предмети в задочна и 
самостоятелна 
форма на обучение” 
 
„Организиране на 

 
Подобряване 
качеството на ОВП 
 
Повишаване 
качеството на 
организация и 
провеждане на НВО 
и ДЗИ 
 
 
Създаване на 
организация за НВО 
 
 
 
 
Провеждане на НВО 
 
 
 
 
Провеждане на  
ДЗИ  
 
 
 
Установяване 
успеваемостта на 
учениците 

Брой 
училища- 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища -
8 
 
 
Брой 
ученици  
VІІ клас – 
3625  
 
Брой 
ученици 
3582 
 
 
Брой 
училища-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой 
училища
- 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища 
-8 
 
 
 
Брой 
ученици  
VІІ клас – 
3625  
 
Брой 
ученици  
3708 
 
 
Брой 
училища
-5 
 
 
.  
 
 
 

напълно постигната цел /100 %/ 
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вътрешното 
оценяване по 
предметите от 
КОО”Природни науки 
и екология” с оглед 
повишаване на 
резултатите от НВО 
по природни науки в 
7. клас и на ДЗИ в 12. 
клас”; 
 
Анализи на 
резултатите от НВО- 
2013г. 

Брой 
училища-5 
 
 
 
 
 

 
Брой 
училища
-8- 

8.Въвеждане на 
портфолио на 
ученика 
 

Обучителни 
семинари 

Усвояване на 
умения за изготвяне 
на портфолио на 
ученика 

Брой 
учители-
50 

Брой 
учители-
120 

напълно постигната цел /100 %/ 

9.Подобряване на 
условията за 
психолого-
педагогическа 
подкрепа на 
децата и 
учениците и 
изграждане на 
система за 
превенция на 
насилието и 
агресията сред 
децата и 
учениците 

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

Подпомагане 
разработването на 
училищни политики 
срещу насилието  
 
 

Превенция на 
агресията и 
насилието в 
училище 
 

Брой 
училища – 
142 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища – 
142 
 

Брой 
училища 
– 142 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища 
– 142 
 

напълно постигната цел /100 %/ 
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10.Осигуряване на 
възможности за 
развитие на 
интересите и 
способностите на 
учениците чрез 
обучение извън 
задължителното 
учебно време и 
ангажиране на 
свободното им 
време 
 

Координирани 
дейностите от 
Национален 
календар за 
извънучилищни 
дейности 
Координиране 
дейностите от 
Национален спортен 
календар 
 
Организиране и 
провеждане на 
общински и областни 
кръгове на 
ученическите 
олимпиади, 
национални 
състезания и 
национални 
състезания по 
професии 
 
 
 
Мониторинг по 
изпълнение на 
дейностите по проект 
„УСПЕХ” 
 

Развитие на 
способностите на 
учениците 
 

 
Брой 
ученици-
2721 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
ученици 
олимпиад
и-8000 
ученици 
 
 
 
брой 
ученици-
състезани
я по 
професии-
200 
 
 
брой 
училища-
62 
 

 
Брой 
ученици-
3410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
ученици 
олимпиа
ди-8288 
ученици 
 
 
 
брой 
ученици-
състезан
ия по 
професи
и-287 
 
брой 
училища
-62 

напълно постигната цел /100 %/ 

11.Изграждане на 
ефективна 
система за 
квалификация и 
кариерно развитие 
на 
педагогическите 
кадри 
 
 

Организирани и 
провеждане на 
квалификационни 
форми с учители по 
всички учебни 
предмети 
 
Дейности по проект 
„Квалификация на 
педагогическите 
кадри 
 
Квалификационна 
дейност с директори 
на училища и детски 
градини 
 
Тематична проверка:   
 ”Качеството на 
обучението в 
училища с млади и 

Повишаване 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти 
 

Брой 
педагогич
ески 
специалис
ти-2500 

Брой 
педагоги
чески 
специал
исти-
2628 

напълно постигната цел /100 %/ 
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новоназначени 
учители по 
предметите от КОО 
„Обществени науки и 
гражданско 
образование и 
религия” ” 
 
Популяризиране на 
добрите практики на 
училищна 
квалификационна 
дейност 

12.Подобряване 
на качеството на 
професионалното 
образование и 
осигуряване на 
условия за по-
ефективни връзки 
с бизнеса. 
Модернизиране на 
материалната 
база на 
професионалните 
училища 
 

Тематична проверка: 
„Обезпеченост на 
обучението по учебна 
и производствена 
практика” 
 
Тематична проверка 
„Провеждане на 
държавните изпити 
по професии при 
отчитане 
присъствието на 
работодателите на 
тях” 
 
Съдействие при 
реализиране на  
проект “Ученически и 
студентски практики” 
по ОПРЧР 
 
Дейности по проект 
«Система за 
кариерно 
ориентиране в 
училищното 
образование 
 

Високо качество на 
професионалното 
образование 
 
 
 
 
 
Контрол при 
изпълнение на 
дейностите 
 
Осигуряване на 
МТБ 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс за 
експерти,координир
ане на дейностите 
по проекта 

Брой 
училища-3 
 
 
 
 
 
Брой 
училища-3 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища-3 
 
 

Брой 
училища
-3 
 
 
 
 
Брой 
училища
-3 
 
 
 
 
 
Брой 
училища
-3 
 
 

напълно постигната цел /100 %/ 

13.Разработване  
на училищни 
системи за  
осигуряване на 
качество в 
професионалното 
образование, 
съгласно заповед 
на министъра 

Тематична проверка: 
„Обезпеченост на 
обучението по учебна 
и производствена 
практика” 
 

Стимулиране 
участието на ПГ в 
проекти, национални 
програми 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Активна работа по 
проекти 
 
 

 
Брой 
училища.1
8 
 
 
 
 
Брой 
училища. 
22 
 

 
Брой 
училища.
18 
 
 
 
 
Брой 
училища.
22 
 

напълно постигната цел /100 %/ 
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Обсъждане на 
критерии за 
осигуряване на 
качество на 
професионалното 
образование 

Самооценка на 
качеството на ПО 

Брой 
училища. 
18 
 

Брой 
училища. 
20 
 

14.Повишаване на 
обхвата, 
превенция на 
отпадащите 
ученици и мерки 
срещу 
неграмотността- 
изпълнение на НП 
„С грижа за всеки 
ученик” ; 
изпълнение ПМС 
№ 104 за 
осигуряване за 
безвъзмездно 
ползване на 
учебници и учебни 
помагала 
 
 
 

Мониторинг и 
контрол на дейности 
по изпълнение на НП 
„С грижа за всеки 
ученик” 
 
 
 
 
 
Осигуряване на 
учебници за 
учениците І-VІІ клас 
 
Осигуряване учебни 
помагала за деца от 
ПГ 
 
 
Текущи проверки  
– Използване на учебници 
и учебни помагала в 
начален етап 
-Използване на учебници 
и учебни помагала при 
обучението по чужд език в 
прогимназиален и 
гимназиален етап 

Повишаване 
успеваемостта на 
учениците 
 
Подготовка за 
участие в 
национален кръг на 
ученическите 
олимпиади 
 
Обезпечаване на 
необходимите 
количества 
 
 
 
 
 
 
Използване на 
одобрени  от МОН 
учебници и учебни 
помагала 
 
 

 
Брой 
училища и 
ДГ – 27 
 
Брой 
ученици-
7000 
 
 
Брой деца 
от ПГ-
7050 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища – 
7 
 
 
 
 
 

 
Брой 
училища 
и ДГ-48 
 
Брой 
ученици-
8288 
 
 
Брой 
деца от 
ПГ-8464 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища
-28 
 
 
 
 
 

напълно постигната цел /100 %/ 

15.Създаване на 
толерантна 
мултиетническа 
среда в 
българското 
училище 
 

Тематична проверка : 
„Контрол при 
организиране и 
провеждане на 
консултации и 
допълнителна работа 
с учениците” 
 
Организация, 
координация и контрол 
по изпълнение на 
Програма „Превенция 
на отпадането на 
ромски ученици от 
училище”  - ЦМЕДТ 
„Амалипе” 

Координиране на 
дейностите по 
програма  
СИП”Фолклор на 

Образователна 
интеграция на 
децата и учениците 
от етническите 
малцинства 

Брой 
училища-
10 

Брой 
училища
-18 

напълно постигната цел /100 %/ 
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етносите – Ромски 
фолклор” 
 
Съдействие при 
изпълнение 
дейностите по проект 
на Община Бургас 
"Обучението в 
професионална 
гимназия – сигурен 
път към успешна 
трудова и социална 
реализация на 
децата от етнически 
малцинства 

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

Формиране на екипи 
по Наредба № 1 от 
23.01.2009 г 
Тематични проверки: 
„Изготвяне на 
индивидуални 
образователни 
програми на децата и 
учениците  със 
специални 
образователни 
потребности в 
детската градина и 
училището ”. 
 
„ Ефективност на 
корекционно-
логопедичната 
работа при децата с 
езиково-говорни 
нарушения в 
логопедичните 
кабинети”. 
 

Провеждане на 
квалификационна 
дейност  на основата 
на определени 
дефицити от знания и 
умения за работа с 
деца и ученици със 
СОП; 
 
Финализиране на 
дейностите по 
изпълнение на проект 
„Подпомагане на 
обучението на деца и 

Качество на 
образованието при 
осъществяване на 
образователна 
интеграция на деца 
и ученици със СОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повишаване 
уменията на 
учителите за работа 
с ученици със СОП 
 
 
 
 
 
Успешно 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта 

Брой деца 
и ученици 
на 
ресурсно 
подпомага
не- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
обучени 
учители-
40 
 
 
 
 
 
Брой 
училища-4 
 
 
 

Брой 
деца и 
ученици 
на 
ресурсно 
подпомаг
ане-717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
обучени 
учители-
60 
 
 
 
 
 
Брой 
училища
-4 
 
 

напълно постигната цел /100 %/ 
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ученици със 
специални 
образователни 
потребности”, 
финансиран от ЕСФ 
 
Провеждане на 
открити уроци и 
методически срещи  
 
Организация, 
координиране, 
методическа помощ и 
контрол по 
изпълнение на проект 
„Включващо 
обучение” по 
ОП”РЧР” в пилотните 
училища 
 

 
 
 
 
Брой 
открити 
уроци -11 
 
 
 
 
Пилотни 
училища - 
3 

 
 
 
 
Брой 
открити 
уроци -
11 
 
 
 
Пилотни 
училища 
- 3 

17.Осигуряване на 
достъп до 
различни форми 
на непрекъснато 
учене 
 

Изпълнение на 
проект 
„Ограмотяване на 
възрастни”, 
финансиран от ЕСФ 
по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 
Координиране 
дейностите по Проект 
„Нов шанс за успех” 
по ОП РЧР 
Съдействие при 
изпълнение на 
дейностите по проект 
„Преподаване на 
математика чрез 
иновативно 
съдържание и 
подходи за учене” 
(Teaching maths 
trough innovative 
learning approach and 
contents – TALETE) 
по Програма „Учене 
през целия живот”, 
 
Популяризиране 
участието на 
училищата в 
секторната 
програмата 
“Леонардо да Винчи 

 
 
 
 
 
Ограмотяване на 
възрастни 
 
 
 
 
 
Повишаване 
качеството на 
обучението 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнение на 
дейности по проекта 
 
 
Повишаване 
качеството на 
обучението 
 

 
 
Брой 
училища – 
20 
 
 
 
 
 
 
Брой 
учители -  
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища-7 

 
 
Брой 
училища 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
учители-
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой 
училища
-7 

напълно постигната цел /100 %/ 
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Годишен доклад за дейността на Дирекция „Регионална служба 

по заетостта“ за 2013 г. 
 

И през 2013 год. икономическият облик на региона, обслужван от Дирекция 

”Регионална служба по заетостта” Бургас се определя от няколко основни отрасли, но 

като цяло броят им спрямо годините преди 2008 е по-малък. Традиционното оживление в 

туризма, хотелиерството и ресторантьорството и в по-малка степен на селското 

стопанство и други отрасли и през отчетната година оказва положително въздействие, 

особено през активния туристически сезон, когато се наблюдава сериозен ръст на 

търсенето на работна сила, предимно в частния сектор. От друга страна, отражението на 

световната икономическа криза продължава да влияе отрицателно върху заетостта (малко 

по-слабо от миналата година) и се изразява в освобождаване на работна ръка и високо 

предлагане на работна ръка. През цялата 2013 г. се наблюдава относително стабилен и 

висок входящ поток от безработни към бюрата по труда от региона, докато изходящият 

силно се влияе от сезонния фактор. 

 

1. Увеличаване на заетостта чрез бързо и ефективно устройване на работа 

на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и по 

мерките по Закона за насърчаване на заетостта, подпомагане на заетостта в 

малките и средните предприятия. Осигуряване на коефициент на безработица 

 (по данни от НРС) не по-висок от 12.5%.

Входящият поток през 2013 г. (новорегистрирани клиенти на бюрата по труда и 

тези с възобновена регистрация) е 54613 души, което е с 802 д. (с 1.5 на сто) повече от 

предходната 2012 г. Той отново е най-голям в Бургаска област – 28557 души, следвана от 

Сливенска (15727 д.) и Ямболска (10329 д.). Спрямо миналата година в първата област се 

регистрира спад от 257 д. (с 0.9 на сто), във втората ръст – със 729 души (с 4.9 на сто), 

а в Ямболска нарастването е с 330 д. или с 3.3 на сто. Налага се изводът, че както и 

през предходната година, във втората област последиците от кризата се 

проявяват в по-голяма степен (ръстът спрямо м.г. е най-голям), а в останалите 

две и особено в Бургаска ситуацията е по-благоприятна. Общо за района 

нарастването е в по-малка степен от това през 2012 спрямо 2011 год. 

От общия размер на входящия поток, новорегистрираните безработни са 52581 

души (96.3 на сто), а безработните с възобновена регистрация са 2032 д. (3.7 на сто) и 

първата група расте с 465 д. (с 0.9 на сто), а възстановилите регистрацията си увеличават 

по-слабо броя си в абсолютен план - с 337 д., но процентното нарастване е по-голямо - с 

19.9 на сто. От отделните бюра по труда с най-голям обем на входящия поток е Д”БТ” 

Бургас (15706 д.), следват Сливен (11546 д.) и Ямбол (8329 д.), а с най-малък входящ 

поток се отличава Елхово – с 2000 д. 

Изходящият поток от безработни обхваща 50807 души, като 27179 от тях са в 

Бургаска област, 13978 в Сливенска и 9650 в Ямболска. Общият брой на напускащите 

трудовата борса в района расте спрямо сравнителната година с 1.7 на сто (с 855 д.), като 

тази тенденция е валидна за Сливенска и Ямболска (с 563 и 379 д.), докато в Бургаска 

броят им намалява (с 87 д.). 

Както и през същия период на м.г. в структурата на изходящия поток започналите 

работа лица не са доминиращи (25107 д.) или 49.4 на сто от общия обем, а отпадналите 

от регистрация са 25700 д. (50.6 на сто). В тази група преобладават прекратените 

регистрации на основание чл. 20/ЗНЗ – 18643 д., а тези по други причини са 7057 д., като 

спрямо 2012 г. и двете подгрупи намаляват броят си съответно с 685 и 307 д. 

Сравнението с 2012 год. показва ръст на броя на започналите работа - с 1847 д. (със 7.9 

на сто), като той се дължи почти изцяло на нарастването на устроените на работа в 
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реалния сектор (с 1747 д.), но и броят на започналите работа на субсидирани работни 

места е увеличен – със 100 д. През отчетната година от общо 18867 лица, започналите 

работа на първичния пазар 12905 са го сторили чрез посредничеството на бюрата по 

труда, а 5962 безработни лица са решили проблема си самостоятелно. През 2012 г. броят 

на последните е бил 5120 д. 

Динамиката на съотношението входящ към изходящ поток е малко по-различна от 

миналата година. През Януари и Февруари първият е доминиращ и до Юни по традиция е 

с по-малък обем от изходящия, но през последните три месеца на периода отново е 

преобладаващ, докато през 2012 г. през Август е по-малък от изходящия. 

Общо за периода, входящият поток е с по-голям обем от изходящия, което формира 

увеличение на безработните лица в края на годината спрямо началото й и това 

нарастване е по-високо от това през Декември 2012 г., спрямо Януари 2012 год. 

 

Брой безработни лица 

През 2013 г. средномесечният брой на регистрираните в Д”БТ” безработни е 39498 

души, с 6.4 на сто (с 2384 души) повече от 2012 г. По-високият средномесечен брой на 

клиентите на Д”БТ” в региона е в резултат на акумулираното нарастване основно през 

2010-2012 г. но и на задържането на относително висок и стабилен входящ поток през 

2013 год. 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 движението на 

броят им в посока намаление започва от Март и продължава Юни включително, а до края 

на годината отново нараства. През Август 2012 г. за разлика от отчетната е регистриран 

спад на броя на безработните лица. 

В териториален аспект средномесечният брой на безработните спрямо 

сравнителния период е нараснал и в трите области, с 541 д. в Бургаска и с 1439 и 405 д. 

в Сливенска и Ямболска области. Броят им е съответно 15829 д. в първата област, 14825 

д. в Сливенска и 8844 в Ямболска. В седем от осемте бюра по труда се регистрира ръст на 

средномесечния брой безработни лица спрямо м.г., най-голям в Сливен (с 1074 д.), по-

слаб в Нова Загора (с 365 д.), Карнобат (с 331 д.), Ямбол (с 280 д.) и „ЮГ” Бургас (със 

192 д.), а най-малък в Елхово (със 124 д.) и Айтос – със 149 лица. Единствено в Д”БТ” 

Бургас се отчита по-нисък средномесечен брой регистрирани безработни лица (със 131 

д.). 

На ниво община, в повечето също се наблюдава ръст на средногодишния брой, но в 

пет от тях (само общ. Болярово през м.г.) – Бургас, Ямбол, Малко Търново, Приморско и 

Царево безработните са с по-нисък средногодишен брой. 

Сравнението на броя на безработните лица със заложената в Плана за действие на 

Д”РСЗ” Бургас през 2013 г. стойност от 40290 д. показва по-нисък средномесечен брой 

(със 792 д.), или изпълнението на плана е 98.0%. 

Равнището на безработицата, следва динамиката на броя на търсещите работа и 

средно за годината в регионален мащаб е 12.3 на сто, спрямо 11.5 за сравнителната 

(нарастване с 0.8 процентни пункта). 

Значително по-ниско от регионалното е нивото в Бургаска област – 8.4 на сто, 

докато за Сливенска (19.0) и Ямболска (15.9) то традиционно е по-високо. В първата 

област се отчита и най-малкия ръст спрямо сравнителния период – с 0.3 процентни 

пункта, в Сливенска увеличението е с 1.8 процентни пункта, а в Ямболска стойността на 

показателя е по-висока с 0.7 процентни пункта, като темпът на нарастване и в трите 

области е сходен с този от м.г. 

Динамиката на показателя през месеците на наблюдавания период сочи движение 

в посока нарастване през Февруари и намаление до Юни, а след това до края на годината 

се отчита ръст. 

В териториален разрез, средното за периода ниво на безработица се движи от 5.3 

на сто (община Бургас) до 35.9 на сто за община Котел. С относително ниски нива на 

безработица (до условната граница от 10.0 на сто) се открояват още общините Несебър 

(5.4%), Приморско (7.1%), Поморие (7.9%) и Карнобат (9.7%), а в другия край на 

класацията (освен Котел) са Стралджа (34.8%), Твърдица (28.4%) и Сунгурларе (27.0%). 

Сравнението на средното за района равнище на безработица със заложената в 

плана за действие стойност от 12.50 на сто показва по-ниска стойност с 0.2 процентни 

пункта. 

Тенденцията, която се очертава след анализа на данните за безработицата 

през сравнителните 2013 и 2012 г. е, че въпреки нарастването на входящия 
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поток и това, че той остава по-голям по обем от изходящия, който расте повече 

това формира по-слаб темп на нарастване на броя на безработните лица през 

настоящата година, а също така и намаление (макар и слабо) на акумулираното 

през предходни години нарастване. 

 

2. Реализация на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

По схема “Вземи живота си в свои ръце” одобрени от АЗ за финансиране са три 

проектни предложения, за изпълнението на които са сключени договори с 

бенефициентите. 

Изпълнението на дейностите по договорите на Сдружение „Верният настойник” и 

Сдружение „Знание Айтос” е приключило. Договорът на Сдружение "Източно Европейска 

Асоциация по Балнеология СПА и УЕЛНЕС туризъм” е в процес на прекратяване. 

По схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” e сключен 

един договор с бенефициент „ТЕДИ – 2001” ООД. Към 31.12.2013 г. дейностите по 

договора са приключили. 

По схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара 

на труда” са сключени два договора за предоставяне на БФП – на Сдружение „Знание 

Айтос” и СНЦОП „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор” Нова Загора. Дейностите и по двата 

договора са стартирали и се изпълняват съгласно заложеното. 

По схема ”Насърчаване стартирането на проекти за развитие на 

самостоятелна стопанска дейност – Компонент II” - сесия 1, одобрени за 

финансиране са три броя проектни предложения. Сключени са три договора с 

бенефициенти. 

По Сесия 2 са сключени 5 договора, като дейностите по един от тях са стартирали. 

По сесия 3 са сключени 6 договора за предоставяне на БФП. 

По сесия 4 са сключени 2 договора за предоставяне на БФП. 

По сесия 5 са сключени 11 договора за предоставяне на БФП. 

Общият брой на сключените договори на територията на ДРСЗ Бургас по схема 

Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска 

дейност – Компонент II” е двадесет и седем. 

По процедура „Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3” 

са сключени общо седем договора. Два от договорите са прекратени, а изпълнението на 

дейностите по два от договорите е приключило. 

По схема “Социални иновации в предприятието одобрени за финансиране с две 

проектни предложения. Сключени са два договора – с „Хляб и хлебни изделия” ЕООД и 

„Черноморско злато” АД, които се изпълняват на територията на област Бургас. 

По схема „Безопасен труд” одобрени за финансиране са 34 проектни 

предложения. 

Сключени са 34 договора за предоставяне на БФП. Един от договорите е прекратен. 

Изпълнението на дейностите по тридесет и два от договорите е приключило. Към 

31.12.2013 г. един от договорите продължава изпълнението на дейностите заложени в 

договора. 

По схема „Безопасен труд” фаза 2 са сключени 31 договора за предоставяне 

на БФП. От тях един е прекратен. Дейностите по останалите договори се изпълняват, 

съгласно заложеното. 

По схема „На път” за етап оценка в Агенцията по заетостта от област Бургас са 

изпратени 44 бр. проектни предложения. С двадесет и шест бенефициента са сключени 

договори за предоставяне на БФП. 

По схема „Ново работно място” за финансиране са одобрени 4 проектни 

предложения, като с бенефициентите са сключени договори за предоставяне на БФП. 

През отчетната година продължи изпълнението на процедурите за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР” - 

„Отново на работа”, „Развитие”, „Създаване на заетост на младежите чрез 

осигуряване на възможност за стаж”, „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност“ – Компонент I”, „Аз мога 

повече”, „По-близо до работа”, „Подкрепа за заетост”, „Първа работа” и „Старт в 

администрацията”. 

Проектите дават възможност на заети и безработни лица да придобият 

професионална квалификация и ключови компетентности, както и да се осигури заетост 

на безработни лица, да се повиши географската мобилност и предприемаческата 
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активност на работната сила. 

Проект „Детегледач – шанс за реализация с обучение към заетост” – схема 

BG 051PO001-1.1.05 „Отново на работа” 

Услугата „Детегледач” по проект „Детегледач – шанс за реализация с обучение към 

заетост” – схема BG 051PO001-1.1.05 „Отново на работа” се реализира във всички 

Дирекции „Бюро по труда” в Бургаски регион, като реализираните цели на проекта към 

края на 2013 г. са както следва: 

1. По отношение на безработни лица, подали заявления за включване в схема 

„Отново на работа” - 636 броя заявления, в т.ч.: 

1.1 Включени безработни лица в обучение – 421 броя 

1.2 Завършили обучение лица – 418 броя 

1.3 Включени безработни лица в инструктаж - 16 броя 

1.4 Завършили безработни лица инструктаж - 15 броя 

1.5 Включени в заетост безработни лица – 419 броя 

от тях: 

- продължително безработни - 86 броя 

- лица с намалена работоспособност - 14 броя 

- лица с възраст над 55 год. -208 броя 

2. Подадени са 557 броя заявления от родители, в т.ч.: 

2.1 Одобрени заявления родители – 458 броя; 

2.2 Неодобрени заявления на родители – 99 броя; 

2.3 Подадени, но неоценени заявления родители – 1 брой; 

Изплатени средства по проекта за заетост са 1344415лв., за транспорт 6873 лв. или 

общо 1351288 лв. 

Прекратените трудови договори с детегледачи, както и отказалите се от участие 

лица са в резултат на изтичане срока на трудов договор; навършване изискуемата 

възраст – З години при детето; други нарушени изисквания за участие в проекта, като 

посещаване детска градина при детето, прекратен трудов договор на родител. 

Проектът „Детегледач – шанс за реализация с обучение към заетост” се реализира 

по-успешно в областни центрове – Бургас, Сливен и Ямбол. 

Проектът е със срок на действие до 31.12.2013 г., като заетостта на детегледачите 

е до 30.09.2013 г. включително. 

Проект „Нов избор – развитие и реализация”, Схема BG051PО001-1.1.03 

„Развитие” 

Чрез този проект безработни лица придобиват професионална квалификация, 

съответстваща на разкритите работни места по одобрени заявки и сключени договори за 

заетост с работодателите, осигуряващи последваща заетост от 9 до 12 месеца на успешно 

завършилите лица. 

От стартирането на Проекта подадените и одобрени заявки са общо 136 в т.ч. от 

работодатели от частния сектор 22, като заявените работни места са 4322 в т.ч. 73 

работни места в частния сектор. 

Броят на безработните лица, подали заявления и отговарящи на условията за 

включване в проекта, е 6710. От стартирането на Проекта в обучение са включени 4778 

лица, а успешно завършилите професионална квалификация са 4743 лица. Обучените 

лица по заявки на общински администрации, общински предприятия по чл. 53 от ЗОС и 

структури на държавната администрации са 4561 лица от общо обучените. 

Към 31.12.2013г. работодателите, сключили договори за заетост по Проекта, са 69 

в т.ч. 18 работодатели от частния сектор. Общо 4268 са включените лица в заетост след 

обучение, като от тях преобладаваща е групата на лицата над 50 годишна възраст. 

Поради изтичане на субсидирания срок на заетост лицата приключили участието си по 

Проекта са 4024. 

Достигнатите резултати от реализацията на схема „Развитие” по два от основните 

показатели в трите области от региона са следните: 

Област Бургас 

- включени в обучение безработни лица - 1780 

- включени в заетост лица след обучение – 1620 

Област Сливен 

- включени в обучение безработни лица - 1965 

- включени в заетост лица след обучение - 1773 

Област Ямбол 

- включени в обучение безработни лица – 1033 
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- включени в заетост лица след обучение – 875 

Проект „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент I” 

При информирани 3871 лица по Проекта са подадени 1782 заявления за обучения 

(1248 за професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” и 534 за професия „Сътрудник в 

бизнес услуги”), като 1164 са включените в обучения лица – 859 и 305 съответно в двата 

вида обучение. Успешно завършилите обучение са 1139 д. (843 за професия „Сътрудник в 

малък и среден бизнес” и 296 за професия „Сътрудник в бизнес услуги”). 

В рамките на проекта общо 545 безработни лица са преминали консултиране, като 

162 от тях са успешно завършили и обучение с ваучери по една от двете професии. 

Към края на 2013 г. на територията на Д”РСЗ” Бургас Компонент I на схемата е 

приключил, като са извършени всички плащания по него. 

Схема BG051PO001-1.1.11 "Подкрепа за заетост" 

Проектът осигурява заетост, преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара 

на труда. Бизнесът е стимулиран под формата на субсидия за възнаграждения и се 

инвестира в знанията и уменията на наетите безработни, като им се осигурява обучение 

по ключова компетентност, необходима за адаптиране към условията на новата работа. 

Периодът за заетост на безработни лицата е от 6 месеца до 12 месеца. 

От стартиране на проекта, след 27.07.2012 г., изпълнението на основните 

показатели към 31.12.2013 г. за Д”РСЗ” Бургас е следното: 

Общия брой на подадените заявления от работодатели е 854 бр., в т.ч. от реален 

сектор – 816. Заявените свободни работни места по подадените заявления са общо 4338, 

в т.ч. от реален сектор - 2452, а лицата получили посреднически услуги са 5477. С най-

голям дял за изпълнение на този показател са Д”БТ” Нова Загора, Д”БТ” Айтос, Д”БТ” 

Ямбол и Д”БТ” Сливен. 

За регион Бургас през 2013 г. по Проекта бяха допълнително утвърдени от 

Агенцията по заетостта 1074 свободни работни места, като включените в заетост лица по 

договори от стартирането на Проекта към края на м. декември са 2274, в т.ч. 1087 лица от 

реален сектор. 

Сключени са 462 рамкови договори с работодатели. Преобладаващо място отново 

има реалният сектор – 425 броя. Най-значителен е делът на сключените договори от 

Д”БТ” Айтос – 76, Д”БТ” Нова Загора - 84, Д”БТ” Сливен – 127 и Д”БТ” Ямбол – 89 броя. 

От включените в заетост лица преобладават тези над 50 години – 562; 

продължително безработни са 557 лица; младежите до 29 годишна възраст са 483 лица, а 

другите безработни са 575 лица. По образователен ценз най-голям е делът на лицата с 

начално и основно образование – 1086. 

Изразходваните средства за реализация на проекта към 31.12.2013 г. са в размер 

на 7569759 лева, като от тях за наети лица сумата е 7224515 лева, а за наставници по 

обучение на заетите лица – 345243 лева. 

Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа" 

Към 31.12.2013 г. реализацията на проект „Първа работа” на територията, 

обслужвана от ДРСЗ Бургас се изразява в следните количествени показатели: 
 общо за региона 1093 безработни лица са подали заявления за включване в 

проекта; 

 включени в обучение чрез ваучери - 345 лица; 

 успешно завършили обучение – 337 лица, в т.ч. 91 лица – професионално 

обучение и 246 лица – обучение по ключови компетентности; 

 включени в заетост – 313 лица; 

 работодатели, сключили договори по проекта – 109; 

 към 31.12.2013 г. по проекта изплатените средства са 1276094.55 лв., в т.ч.: 

 за стипендии – 43912 лв.; 

 за транспортни разходи – 2115,80 лв.; 

 за осребряване на ваучери – 100795 лв.; 

 за заетост – 1129271,75 лв. 

 през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са извършени 640 проверки, в т.ч. 76 

проверки на обучения по проекта и 564 проверки на работодатели, осигурили заетост по 

проекта. Експерти от ДРСЗ Бургас са извършили 34 от проверките на договорите за 

заетост, което представлява 2.8 проверки средномесечно за периода. Констатациите от 

извършените проверки визират съответствие на дейностите за които са наети и обучени 

младежите. В резултат на проверка от екип на ДРСЗ Бургас на два обекта на 

работодатели е установено, че лицата отсъстват от работа, съгласно представения 

график, поради което са приложени съответните санкции по договора за заетост. Не са 
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констатирани нарушения за безпричинна промяна на обекти на работодатели. 

Почти всички работодатели, сключили договори по проект „Първа работа” 

осигуряват заетост за 12 месеца, с изключение на пет работни места (ДБТ Айтос, ДБТ 

Елхово, ДБТ Карнобат и ДБТ Ямбол) - за 6 месеца и едно работно място (ДБТ Бургас) - за 

8 месеца. 

През м. ноември и м. декември 2013 г. при една част от договорите изтича срокът 

на субсидираната заетост. Реализацията по тях продължава с обработка на исканията на 

работодателите за възстановяване на изплатените средства. 

Силни страни: удовлетворяване на потребностите на работодателите от реалния 

сектор от квалифицирана работна сила, съобразно изискванията на конкретно заявените 

работни места. Дава се възможност за осигуряване на последваща устойчива заетост на 

обучени лица за съответните работни места. 

Намалява броят на лицата, включени в заетост, поради някоя от следните причини: 
 една част от наетите по проекта лица прекратяват участието си, поради 

започване на работа при друг работодател на несубсидирано работно място и с по – 

високо трудово възнаграждение; други – поради продължаване обучението в 

университет, трети – поради разминаване на очакванията на младежите и действителните 

изисквания на работодателите. 

 по – малък е делът на работодателите, които освобождават лицата поради 

виновно поведение - дисциплинарно уволнение за безпричинно неявяване на работа и 

самоотлъчки. 

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 обучение, съответно – 7191 за първа и 7883 за втора сесия на прием. От 

подадените заявления 7957 са желаещите за включване в обучение за придобиване на 

професионална квалификация и 7117 за обучение по ключови компетентности. Към 

31.12.2013 г. одобрените лица за получаване на ваучери са 12460, от които включени в 

обучение са 7770, а завършилите са 6610 лица. 

Изплатените средства по проекта за Д”РСЗ” Бургас са 3493375 лева, от които 

1964825 лева за обучения за придобиване на професионална квалификация и 1528550 

лева за обучения по ключови компетентности. 

За периода Януари–Декември 2013 г. на провеждащите се обучения по схемата са 

извършени общо 4478 проверки от служители от Д”РСЗ” и Д”БТ”, документирани с 

констативни протоколи. 

Схема BG051PO001 - 1.1.06 „Ново начало – от образование към заетост”, 

схема „Създаване на заетост на младежи чрез осигуряване на възможност за 

стаж” 

Към края на 2013 г. реализацията на проекта на територията, обслужвана от ДРСЗ 

Бургас е следната: 

 общо за региона 2197 безработни лица са подали заявления за включване в 

проекта; 
 включени в заетост – 902 лица; 

 подадени заявки от работодатели – 673; 

 обявените свободни работни места от работодатели са 1683; 

 от стартирането на проекта са сключени 474 договора с работодатели, като за 

периода януари – септември са 70 договора; 
 през периода на действие на проекта са извършени 614 проверки от експерти по 

проекта. 

Заетостта по проект „Ново начало – от образование към заетост” приключи на 

03.09.2013 г. През периода на заетостта бяха удовлетворени потребностите на 

работодателите от квалифицирана работна сила, чрез което се даде възможност за 

осигуряване на устойчива заетост на обучени лица за съответните работни места. 

Схема BG051PO001 - 2.2.01 „По-близо до работа” 

От стартирането на Проекта от месец Октомври 2011 г. в Дирекции „Бюро по труда” 

от региона на Д”РСЗ” Бургас са консултирани 26758 търсещи работа лица – с най-голям 

дял се откроява Д”БТ” Сливен с 15291 консултации, следват Д”БТ” Бургас – 5370 и Д”БТ” 

Ямбол - 2774, най-малък брой имат Д”БТ” Карнобат - 332 и Д”БТ” Нова Загора – 245. 

За участие в Проект „По-близо до работа” в Дирекции „Бюро по труда” от региона 

са подадени 183 заявления от работодатели за 988 лица, в т.ч. 602 заети лица. Най-голям 

е делът на Д”БТ” Бургас със 107 работодателя за 601 лица, следва Д”БТ” ЮГ Бургас 2 
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работодателя за 176 заети лица, Д”БТ” Нова Загора - 9 работодателя за 70 лица, Д”БТ” 

Сливен - 19 работодателя за 57 лица, Д”БТ” Ямбол - 14 работодателя за 39 лица, Д”БТ” 

Айтос - 23 работодателя за 36 лица. Най-малко заявления за участие по проекта са 

постъпили в Д”БТ” Елхово - 5 работодателя за 6 лица и Д”БТ” Карнобат 3 - работодателя 

за 3 лица. 

Одобрените от Агенцията по заетостта за включване в проекта са 870 лица, от 

които 542 са заети. 

Към 31.12.2013 г. по проекта има сключени 154 договора за 804 лица, от които 534 

са заети. С най-голям принос е Д”БТ” Бургас – 87 договора за 444 лица, следвани от 

Д”БТ” ЮГ Бургас – 2 договор за 167 лица, Д”БТ” Нова Загора 9 договора за 68 лица, Д”БТ” 

Сливен 17 договора с 52 лица, Д”БТ” Ямбол 12 договора за 36 лица, Д”БТ” Айтос 19 

договора за 28 лица, Д”БТ” Елхово 5 договора с 6 лица, Д”БТ” Карнобат 3 договора с 3 

лица. 

Към 31.12.2013 година в изпълнение на Процедурата по Проекта са изплатени 

общо 764539.21 лв., от които 701201.66 лв. за транспортни разходи, 63337.55 лв. за 

проведени въвеждащи/надграждащи обучения на новонаети/заети лица. 

Схема BG051PO001 - 6.2.17 „Старт в администрацията” 

Основната цел на Проект „Старт в администрацията” е създаване на възможност за 

Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и 

социалната политика и министъра на здравеопазването да привличат безработни младежи 

до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда, със 

завършено висше образование, но без стаж по специалността, на кратковременни 9-

месечни стажове. 

Проект „Старт в администрацията” стартира през месец Февруари с набиране на 

заявления и комплект документи на кандидати за участие в Проекта. Общо 60 младежи са 

подали заявления за участие в Д”БТ” от регион Бургас по обявените работни места за 

Процедура 2013 г. за работа в различни ведомства. 

Утвърдени са 11 работни места за бюрата: Д”БТ” Айтос – 2, Д”БТ” Бургас – 1, Д”БТ” 

Карнобат филиал Сунгурларе – 1, Д”БТ” Нова Загора – 1, Д”БТ” Сливен – 2 и Д”БТ” Юг – 

Бургас – 3 филиал Созопол – 1. Поради липса на кандидати мястото в Д”БТ” Карнобат, 

филиал Сунгурларе остана незаето. 

След проведени интервюта с класираните кандидати са сключени трудови 

договори. Едно от работещите лица в ДБТ Сливен напусна поради започване на работа 

при друг работодател на несубсидирано работно място.  

Договор за наемане на стажант по Проект „Старт в администрацията” е сключен 

между Д”БТ” Бургас и Държавна агенция за закрила на детето гр. Бургас. 

На 30.09.2013 г. от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта е утвърдена 

Втора процедура – 2013 г. за кандидатстване за работни места по Проекта.  

На утвърдените нови 12 работни места за региона след проведени интервюта с 

кандидати за работа от 20.12.2013 г. са сключени трудови договори с класираните лица 

за работа в бюрата: Д”БТ” Айтос – 1, Д”БТ” Бургас – 5, Д”БТ” Сливен – 4, Д”БТ” Ямбол – 1 

и в Д”РСЗ” Бургас – 1. 

Договор за наемане на един стажант по Проект „Старт в администрацията” е 

сключен между Д”БТ” Сливен и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда, 

дирекция гр. Сливен. 

Към 31.12.2013 г. по Проекта в Д”РСЗ” и Д”БТ” от региона работят 21 лица на 

длъжност „младши експерт”. 

 

3. Реализация на програми, мерки и обучение на възрастни 

В условията на икономическа криза субсидираната заетост е една от 

възможностите за устройване на работа на безработни лица и намаляване на разходите за 

труд на работодателите. 

През 2013 г. в мерките за обучение и заетост са включени 1023 лица. Усвоеният 

финансов ресурс e в размер на 1498238 лв., което е 69,8% от определените финансови 

средства. 

По програми и проекти за заетост и обучение за периода Януари–Декември 2013 г. 

е субсидирана заетостта на 3522 лица. По проекти за обучение и/или заетост са включени 

696 лица. Общо изплатените средства по програми и проекти за обучение и заетост са 

6015749 лв. – 92% от плана. 
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През 2013 г. продължи изпълнението на стартиралата през 2009 г. като 

антикризисна мярка Национална програма „Нова възможност за заетост”, предназначена 

за лица, загубили работата си вследствие на икономическата криза. За годината по 

Програмата са включени 198 лица. Изплатените средства са 71,4% от определените и 

възлизат на 282216 лв. 

Паралелно с възможностите, предоставяни за квалификация на безработни и заети 

лица по различните схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се 

реализират и квалификационните услуги за безработни лица, извършвани от ДП 

„Българо-германски център” по Проект „Подобряване пригодността за заетост на 

безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности”. Включените 

в обучение безработни лица през отчетния период са 179 лица. По проекта през годината 

50 заети лица са включени в обучение за повишаване на методическата компетентност на 

обучаващи за възрастни. Изплатените средства към 31.12.2013 г. са 330812 лв. или 

99,3% от определените в плана. 

През 2013 г. с реализацията на Националната програма „Асистенти на хора с 

увреждания” се разкриват 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 2013 г е в размер на 874921 лв. за субсидиране 

на 358 работни места. През отчетния период в програмата са включени 404 лица при 

изплатени средства в размер на 805935 лв., което е 62,1% от плана. 

Подкрепа на младежи до 29-годишна възраст 

Дейностите, предвидени в специализираните програми и мерки, насочени към 

групата регистрирани в Д”БТ” младежи до 29 годишна възраст, целят подобряване на 

достъпа на тази група до трудовия пазар чрез придобиване или повишаване на 

квалификацията, стажуване или чиракуване на субсидирани работни места. Липсата на 

образование и трудов опит при голяма част от тях допълнително затруднява реализацията 

им на пазара на труда. За отчетния период икономическата криза оказва допълнително 

неблагоприятно въздействие върху пазара на труда, като това въздейства негативно и 

върху тази рискова група. 

През отчетния период са реализирани следните програми и проекти, 

насочени към младежи: 

Програма „Старт на кариерата”: 

През 2013 г. продължиха работа 40 лица, назначени по Процедури 2012 г. чиято 

заетост приключи през първото деветмесечие на годината. На 03.06.2013 г. стартираха 

Процедури 2013 на Програмата. Общият брой на младежите, подали в периода 03.06. – 

29.07.2013 г. заявление за участие в ДБТ Бургаски регион е 221. В заетост на работните 

места по Процедури 2013 г. са включени 101 младежи. Изплатените средства през през 

годината са 168208 лв. (67,9% от плана). 

През 2013 г. продължава действието на мерките за стимулиране на работодателите 

да наемат безработни лица до 29-годишна възраст. С приетият на 26.07.2013 г. Закон за 

изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта се създадоха и нови 

мерки за насърчаване на работодателите да наемат младежи до 29 г. възраст – чл. 36а, 

чл. 36б и чл. 41а. Разпределението за реализация на тези насърчителни мерки за ДРСЗ 

Бургас е общо 106 натури и 156800 лева и през отчетния период 31 лица са включени в 

заетост. Изплатените средства са в размер на 3714 лв.  

По насърчителните режими – чл. 36, ал. 1 и чл. 36, ал. 2 през отчетния период е 

осигурена заетост на 393 нововключени младежи – 387 по чл. 36, ал. 1 (119% от 

планираните натури) и 6 по чл. 36, ал. 2 (100% от плана), а изразходваните средства за 

субсидиране на заетостта са в размер на 616393 лв. 80% от определени 768975 лв. 

Подкрепа на безработни лица с увреждания 

През 2013 г. Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания се реализира при следните параметри: осигурена е заетост на 35 лица, от 

които 107 нововключени при изплатени средства 579433 лв. – 87,7% от определените 

660814 лв. 

Към тази уязвима група на пазара на труда са насочени и насърчителните режими 

за стимулиране на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. През 

отчетния период по чл. 52, ал. 1 и ал. 2 са работили общо 116 лица, от които 103 

нововключени. Изплатените средства са 74,3% от плана по чл. 52, ал. 1 при 102% 

изпълнение на планираната заетост по мярката, а по чл. 52, ал. 2 – изплатените средства 
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са 72,5% спрямо плана при 100% изпълнение на заетостта. 

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 2013 г. 

По Проект „Шанс за успех” (АИКБ), насочен към младежи с ниска мотивация за 

труд и недостатъчна квалификация или без трудов опит, лица с увреждания и лица без 

квалификация над 50-годишна възраст, през отчетния период са се обучили 40 лица, от 

които 20 са включени в заетост. Изпълнението на натуралния показател е 100%. 

Изразходваните средства по проекта са 61837 лв., което е 89,3% от определените 69260 

лв. 

По Проект „Професионалист” (КТ „Подкрепа”), осигуряващ подкрепа за активно 

включване на пазара на труда на безработни до 29 г., нискоквалифицирани безработни 

жени над 50 г. и други целеви групи, през първото полугодие на 2013 г. са обучени 286 

лица, което е 102% изпълнение на натуралния показател в плана. 35 са включени в 

заетост за стажуване по придобитата професионална квалификация. Към 31.12.2013 г. 

усвоените средства по проекта са 368893 лв. или 94,5% от определените 390355 лв. 

В Проект „Шанс за работа - 2013” (КНСБ), насочен към повишаване на 

адаптивността към изискванията на пазара на труда и насърчаване на икономическата 

активност на безработни лица над 50-годишна възраст през отчетния период са включени 

136 лица, с което е усвоен 101.5% от натуралния показател. В заетост по проекта през 

отчетното деветмесечие са включени в заетост 100% от определените 104 лица. 

Усвоените средства (92,9% от определените) са в размер на 311754 лв. 

Социална интеграция на лица с риск от социално изключване 

За отчетния период по Национална програма „От социални помощи към 

осигуряване на заетост” са стартирали всички одобрени проекти съгласно ЛКП. При 

проведените два етапа на Процедури 2013 г. по Програмата са одобрени 24 проекта за 

461 работни места. За изпълнение на дейности по неотложни действия за 

предотвратяване и/или преодоляване на последствия от природни бедствия и тежки 

зимни условия за Д”РСЗ” Бургас са разкрити работни места в аварийни дейности при 4 

часов работен ден по НП ”ОСПОЗ”, както следва: 

- 362 за периода Януари-Март; 

- 57 месец Април 2013 г.; 

- 300 за периода Август – Декември; 

- 200 за периода Септември – Декември; 

- 230 за периода Октомври – Декември; 

- 87 за периода Ноември – Декември. 

Определените от АЗ средства за 2013 г. за финансиране на програмата са 2713874 

лв. Реализацията на програмата води до намаляване на броя на пасивните потребители на 

социални помощи и на категорията „продължително безработни”. Изплатените средства за 

отчетния период са 2656570 лв. или 97,9% от определените. 

Развитие на регионалния подход при изпълнение на програми за заетост и 

професионална квалификация 

През 2013 г. на територията на Д„РСЗ” Бургас се реализират 3 програми за 144 

лица в следните общини: 

1. Регионална програма за заетост в общините Котел, Сливен и 

Областна администрация Сливен: 

• „Комунално-битово обслужване, благоустройство на населеното място, 

опазване и поддържане на околната среда, поддържане и опазване на паметници на 

културата” в община Котел – за 10 лица; 

• „Общополезни дейности по поддържане на клубове на пенсионера – помощ и 

съдействие при попълване на документи, помощ при общуване и поддържане на 

социалните контакти, екскурзии и културни прояви” в община Сливен – за 10 лица; 

• „Общополезни дейности по поддържане на археологически разкопки и музеи 

в община Сливен” – за 35 лица; 

• „Общополезни дейности по поддържане на археологически разкопки и музеи 

в община Нова Загора” – за 10 лица; 

2. “Регионална програма за заетост в общините Тунджа и Стралджа 

• „Комунално-битово обслужване, благоустройство на населеното място, 

опазване и поддържане на околната среда, поддържане и опазване на паметници на 

културата” в община Тунджа – за 20 лица; 

• „Поддържане на четвъртокласна пътна мрежа в община Стралджа” – за 15 
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лица; 

3. “Регионална програма за заетост в общините Средец, Малко Търново, 

Созопол, Руен, Айтос и Царево: 

• „Общополезни дейности по поддържане на Националния археологически 

резерват „Деултум-Дебелт” в община Средец” – за 10 лица; 

• „Комунално-битово обслужване, благоустройство на населеното място, 

опазване и поддържане на околната среда, поддържане и опазване на паметници на 

културата” в община Малко Търново – за 6 лица; 

• „Общополезни дейности по поддържане на Националния археологически 

обект „Стария град” в община Созопол” – за 6 лица; 

• „Общо полезни дейности за подкрепа на органите по приходите, съвместно с 

общинските служби в община Царево" – за 6 лица; 

• „Комунално-битово обслужване, благоустройство на населеното място, 

опазване и поддържане на околната среда, поддържане и опазване на паметници на 

културата” в община Руен – за 10 лица; 

• „Комунално-битово обслужване, благоустройство на населеното място, 

опазване и поддържане на околната среда, поддържане и опазване на паметници на 

културата” в община Айтос – за 6 лица; 

Програмите за заетост на територията на Д”РСЗ” Бургас стартираха поетапно до 

01.05.2013. За отчетния период чрез регионалните програми е субсидирана заетостта на 

149 лица, като изплатените средства са 317669 лв. или 91,2% от определените 348192 

лв. 

В зависимост от спецификата на общините регионалните програми за заетост са с 

различна насоченост, като общото са периода на действие и целевите групи, включени в 

програмите. 

 

4. Развитие на социалния диалог на регионално и местно ниво при 

изпълнение на политиката по заетостта 

През 2013 г. продължава 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 други социални 

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. 

Активно е взаимодействие между Д”БТ” и общините през отчетния период по 

изпълнение на проектите и разкриването на работни места за аварийни дейност по НП 

„ОСПОЗ”; изпълнението на Регионалните програми за заетост; разпределението на 

допълнителните работни места, осигурявани по схема „Подкрепа за заетост” на ОП „РЧР”; 

възможностите за устройване на работа след изтичане срока на заетост на наетите от 

общините лица по схеми на ОП „РЧР” („Развитие”, “Създаване на заетост на младежите 

чрез осигуряване на възможност за стаж”); Процедури 2013 на Програма „Старт на 

кариерата”; разработването на регионални програми за заетост през 2014 г. 

В началото на м.Април с кметовете на общините е съгласувано разпределението на 

допълнителни средства, осигурени с Решение №224/05.04.2013 г. на Министерски съвет, 

за разширяване на действащите проекти по НП „ОСПОЗ” и участие във втори етап на 

Процедура 2013 за кандидатстване с проекти. Потребностите на общините са 

удовлетворени и са финансирани три нови проекта. 

През м.август са осъществени срещи с кметове на общини и с представители на 

ромски организации като част от информационната кампания на Агенцията по заетостта, 

насочена към български граждани, възнамеряващи да заминат в Швеция за сезонна 

работа – бране на боровинки. 

В края на м. август с кметовете на общини са проведени срещи по повод 

предоставената възможност за удължаване срока на договори по схема „Развитие” на ОП 

„РЧР” до достигане на 12-месечна заетост на наетите лица. Всички работодатели са се 

възползвали от възможността за запазване на заетостта за допълнителния период – 

общинските администрации на Елхово, Нова Загора, Сливен, Тунджа, Средец, както и 

Областна администрация Ямбол. 

Продължава работата с ръководствата на общините относно развитието на 
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посредническите услуги на Д”БТ” в малките населени места. През м. февруари на среща, 

инициирана от Областна администрация – Бургас с кметовете на населените места от 

териториалния обхват на Община Бургас са обсъдени въпроси, свързани с необходимостта 

от функционирането на изнесени работни места за селата с голям брой регистрирани 

безработни лица. През второто тримесечие на годината е одобрено от АЗ предложението 

за разкриване на ИРМ в с. Ружица и с. Крайново, обслужвани от Д”БТ” Елхово. През м. 

декември 2013 г. са проведени срещи с кметовете във връзка с уточняване потребностите 

от функциониране на изнесени работни места през 2014 г. и сключване на споразумения 

с общините за обслужване на безработните лица по места според одобрения от АЗ списък. 

Поддържат се контакти с инспекциите по труда във връзка със съвместната работа 

по програми и споразумения, като най-активната съвместна работа през отчетния период 

е свързана с контрола на обученията и заетостта по схеми на ОП „РЧР”. 

Осъществени са многократни срещи с представители на КНСБ, КТ „Подкрепа” и 

АИКБ по организационни въпроси във връзка с изпълнението на проектите „Шанс за 

работа 2013”, „Професионалист” и „Шанс за успех”. Проектните дейности в региона на 

Д”РСЗ” Бургас протичат успешно в съответствие с план-графиците. 

През отчетния период директорите на Д”БТ” и Д”РСЗ” участват в срещи, свързани с 

дейността на работни групи и комисии, организирани от социални партньори: 

• Представяне на проект BeGin „Българо–Германска информационна мрежа за 

мобилност и социалноосигурителни права“, организирано КТ „Подкрепа” през м. юни в 

Ямбол и през м. юли в Бургас. 

• Заседания на Областния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционни въпроси за обсъждане на Областната стратегия 2013-2020 г. на област 

Бургас за интегриране на ромите; Областния съвет за интеграция на хората с увреждания 

за Област Бургас; Консултативна комисия по Закона за интеграция на хората с 

увреждания – Ямбол; Пробационен съвет Ямбол; 

 Работни срещи с местни съвети по Програма „Учене през целия живот”; с 

Регионални библиотеки относно обмен на информация по Програма „Глобални 

библиотеки” с представители на общини относно реализацията на проект „Помощ в дома”. 

• Участие в работна среща с широк кръг представители (Община Ямбол, местни 

неправителствени организации, Д”СП” Ямбол, Д”БТ” Ямбол, РЗИ Ямбол и др.) във връзка с 

изпълнение на Закона за младежта и изготвянето на отчет за 2012 г. за осъществените 

инициативи. 

• Презентация на информационна система MyCompetence, реализирана по проект 

„Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на 

работната сила по браншове и региони”, осъществяван от Българска стопанска камара 

(БСК) в партньорство с КНСБ и КТ "Подкрепа". 

• Презентация на проект ”Морските пристанища с принос в осигуряването на 

социално отговорна и устойчива заетост” по ОП ”РЧР” с бенефициент Търговско-

индустриална камара Бургас. 

• Срещи за обсъждане сроковете и възможностите за разработване на Регионални 

програми за 2014 г. 

• Национална конференция на тема ”Социално включване на социално уязвими 

групи на пазара на труда - добри практики и нови възможности”, организирана от Община 

Бургас, с участието на експерти от ДРСЗ и ДБТ Бургас. 

• Участие на експерти от ДБТ Бургас в кръгла маса на тема „Научени уроци”, 

организирана от Областен информационен център - Бургас. Кампанията „Научени уроци“ 

се провежда на национално ниво с цел чрез събиране на анкетни карти и организиране на 

дискусионни кръгли маси да се подобрят процедурите за изпълнение на проекти, 

финансирани по оперативни програми. 

• На 03.10.2013 г. директорите на ДРСЗ Бургас и ДБТ Елхово участваха в среща, 

проведена в гр. Елхово по инициатива на г-жа Росица Янкова, заместник–министър на 

труда и социалната политика, с представители на местната и държавната администрация 

във връзка с нарастващия брой на лицата, на които е предоставен статут на бежанец или 

хуманитарен статут. На срещата са обсъдени въпроси и предложения относно достъпа на 

бежанците до трудова заетост и професионална реализация, подкрепа при търсене на 

работа, разработване и изпълнение на целеви програми за социална интеграция и достъп 

до пазара на труда. 

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. 
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В периода януари-декември 2013 г. са проведени общо 62 заседания на Съветите 

за сътрудничество към дирекциите ”Бюро по труда” в регион Бургас. Преведени са 6 

процедури за подбор на работодатели при ползване на насърчителни мерки за заетост и 

обучение по реда на ЗНЗ, като на заседанията на Съветите за сътрудничество са 

обсъдени, оценени и класирани заявките на работодателите, постъпили в Д”БТ”. През м. 

април на заседания на Съветите за сътрудничество към Д”БТ” „ЮГ” Бургас и Д”БТ” Ямбол 

са оценени проектите от втори етап на Процедура 2013 на НП „ОСПОЗ”. През м. ноември 

са проведени заседания за оценка на проектите от Процедура 2014 за кандидатстване по 

НП „ОСПОЗ”.  

Членовете на Съветите за сътрудничество са информирани за напредъка на 

схемите по ОП “РЧР”, по които Главна дирекция “Услуги по заетостта” е конкретен 

бенефициент – “Аз мога”, “Аз мога повече”, “Отново на работа”, “Адаптивност”, 

“Развитие”, “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за 

стаж”, “По-близо до работа”, “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност - Компонент 1”, „Подкрепа за заетост” и “Първа работа”. 

През 2013 г. в областните градове Бургас, Ямбол и Сливен са проведени заседания 

на Комисиите за заетост към Областните съвети за развитие по следните въпроси: 

• Обсъждане и съгласуване на предложението за държавен план-прием за 

учебната 2013-2014 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. 

• Приемане на годишния доклад за дейността през 2012 г. и Индикативна 

годишна програма за дейността за 2013 г. 

 Оценка на проектите, подадени през втори етап на Процедура 2013 за 

кандидатстване с проекти по НП „ОСПОЗ”. На проведените заседания на Комисиите по 

заетост за оценка на новите проекти на общините Тунджа, Камено и Царево, 

присъстващите са информирани за предприетите действия в резултат на Решение 

№224/05.04.2013 г. на МС за осигуряване на допълнителни средства за субсидирана 

заетост на безработни лица, както и за броя работни места, които ще бъдат разкрити чрез 

увеличените възможности за финансиране. 

 Оценка на проектите, подадени по Процедура 2014 за кандидатстване по НП 

„ОСПОЗ”. Класирани са и предложени за окончателно одобрение от Агенцията по 

заетостта 18 проекта за региона на ДРСЗ Бургас. 

 Изготвяне на предложение за Регионални програми за заетост през 2014 г. 

 

5. Посреднически услуги 

Важен лост за постигане на основната цел на Агенцията по заетостта – снижаване 

на процента на безработицата е предлагането на качествени и ефективни посреднически 

услуги както на търсещите работа лица така и на работодателите. Дейността на 

дирекциите „Бюро по труда” през 2013 г. беше насочена към постигане на тези цели.   

5.1. Активизиране на трудовото посредничество 

За постигане на основната цел в посредническата дейност на Дирекциите „БТ” от 

съществено значение е качественото изпълнение на дейностите по обслужване на 

работодатели. Стремежът през годината беше насочен към разширяване на пазарния дял, 

чрез запазване създадените добри отношения с досегашните партньори, разширяване на 

обхвата чрез създаване на нови контакти и полагане на непрекъснати усилия за 

задоволяване на потребностите им. Разширяване броя на предлаганите услуги с крайна 

цел увеличаване на обявените СРМ и устроените на работа търсещи работа лица.  

През 2013 г. в резултат на предлаганите ефективни консултантски услуги и 

прилагания индивидуален подход, значително се увеличи броят на картотекираните 

работодатели. Осъществяването на все повече срещи с тях беше приоритетна задача на 

трудовите посредници. 

През годината бяха организирани срещи, на които работодателите бяха запознати с 

услугите, предлагани от Д”БТ” и възможностите, които предоставят различните схеми на 

ОП ”РЧР”. Осъществени бяха и 14108 индивидуални срещи с работодатели от трудовите 

посредници, началници на отдел „ПУ” или директори. Същите бяха използвани и за 

набиране на прогнозна информация за промените в местния трудов пазар. 

Д”БТ” провеждат гъвкава политика, съобразена с променените икономически 

условия. Продължава практиката при обявяване от работодател на повече работни места 

трудовите посредници да организират срещи-интервюта между безработни лица и 
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работодатели с цел по-бърз и качествен подбор на работна сила и своевременно наемане 

на работа. 

Проведоха се 13 трудови борси, като 9 от тях с обща насоченост, 3 младежки и 1 

специализирана. Специализираната борса (Д”БТ” Сливен) беше насочена към групите в 

неравностойно положение на пазара на труда. Младежки борси се проведоха в Д”БТ” 

Бургас, Д”БТ” Ямбол и Д”БТ” Айтос. Общи трудови борси организираха Д”БТ” Айтос, Д”БТ” 

Бургас, Д”БТ” Елхово, Д”БТ” Карнобат, Д”БТ” Нова Загора, Д”БТ” Сливен, „УЗ” Котел, 

Д”БТ” Сливен, Д”БТ” „ЮГ” Бургас, филиал Созопол и Д”БТ” Ямбол. В тях взеха участие 147 

работодатели, които обявиха 2953 свободни работни места. Мероприятията бяха посетени 

от общо 4392 търсещи работа лица. Започнали са работа 2941 безработни лица, от които 

1886 регистрирани в Д”БТ”. 

Постигната е усвояемост на работните места от 99,6%. 

В годишния план на Д”РСЗ” Бургас са заложени следните бройки за първичен 

пазар: Заявени СРМ –13060; Устроени на работа с посредничеството на Д”БТ” – 10500; 

Устроени безработни лица на първичен пазар – общо – 16800 лица. 

През 2013 г. заявените СРМ на първичния пазар на труда са 15856. Този планов 

показател е изпълнен 121.4%. Броят на работните места е с 2108 повече, в сравнение със 

същия период на 1012 г. Устроените на работа със съдействие на Д”БТ са 12905 лица, т.е. 

изпълнение от 122.9%. Те са с 905 повече в сравнение с 2012 г. 

Общият брой на започналите работа на първичен пазар на труда е 19082 лица. 

Изпълнението на този планов показател е 113.58%. 

Динамиката на пазара на труда в Бургаски регион е силно повлияна от сезонната 

заетост. Характерно за черноморските градове е разкриване на максимален брой работни 

места в сферата на туризма през месеците март и април, а в Сливен, Н.Загора и Ямбол – 

през лятото в сферата на консервната и преработвателната промишленост. 

Най-много заявени СРМ има в Д”БТ” Бургас – 6024, следвана от Д”БТ” Сливен – 

2677 СРМ и Д”БТ” Ямбол 2297 СРМ. Всички ДБТ от региона са преизпълнили плана за 

2013 г. по този показател. Най-висок процент е изпълнението на Д”БТ” Бургас – 135.07%, 

Д”БТ” „ЮГ” Бургас – 129.31% и Д”БТ” Н.Загора – 124%.  

През отчетния период са устроени на работа чрез посредничеството на Д”БТ” 12905 

безработни лица. Най-много устроени на работа лица отчитат Д”БТ” Бургас – 4172 лица, 

Д”БТ” Сливен – 2305 лица и Д”БТ” Ямбол – 2086 лица. Най-висок процент изпълнение на 

този показател от плана е достигнат в Д”БТ” Н.Загора – 146.03%, Д”БТ” Бургас – 130.8%. 

Най-ниско изпълнение по този показател отчита Д”БТ” Елхово – 100%. 

Общо устроените на работа на първичен пазар са 19082 лица. Най-голям е техният 

брой в Д”БТ” Бургас – 7281 лица, Д”БТ” Сливен – 2914 лица и Д”БТ” Ямбол – 2895 лица. 

Най-висок процент изпълнение на този показател от плана е достигнат в Д”БТ” Н.Загора – 

134.65%, Д”БТ” „ЮГ” Бургас – 116.69%, Д”БТ” Ямбол – 114.88%. 

Разкриването на работните места през годината е по-равномерно, в сравнение с 

предходните години, като пикът е през месеците март и април (2764 и 3129 СРМ). Тази 

тенденция е валидна и по отношение на устроените на работа с посредничеството на 

Д”БТ”, като най-добри са резултатите през месеците април, май и юни (общо 8342 души). 

5.2. Модернизиране на предоставяните посреднически услуги по заетостта 

Дирекциите „БТ” от региона се стремят да предоставят все по-ефективни и 

качествени многоканални услуги, удовлетворяващи потребностите на гражданите и 

бизнеса. Целта е да се осигурява бърз преход между различните състояния на пазара на 

труда - от безработица към заетост, от училище към заетост, от неактивност към трудова 

дейност, от заетост към заетост, от работа към пенсиониране. 

Във връзка с подобряването на качеството на предоставяните услуги на търсещите 

работа лица и работодателите, нарасна ролята на ползването на електронните услуги. За 

подобряване на информираността на работодателите, на същите бяха изпращани по 

ел.поща подходящи информационни материали за стартиране на нови схеми по ОП ”РЧР” 

или подходящи за тях услуги. 

Във връзка със сключеното от Агенцията по заетостта Споразумение за 

сътрудничество с Министерството на културата за изпълнение на Програмата 

„Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки – 

Глобални библиотеки – България”, с цел максимално информиране на търсещите работа 

лица, Д”БТ” ежеседмично изпращаха на библиотеките по електронна поща списък на 

свободните работни места, информация за действащи програми, мерки и отворени 

процедури и възможности за кандидатстване с проектни предложения  по ОП ”РЧР”. 

Предоставяна беше и информация за организираните трудови борси. 
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С неактивните лица се работеше по Национална програма „Активиране на 

неактивни лица”. Провеждаха се информационни кампании, индивидуални и групови 

срещи с неактивните лица, срещи със социални партньори, НПО и работодателски 

организации. 

През 2013 г. дейностите по програмата осъществяваха 9 ромски медиатори, 

назначени в Д”БТ”. В Д”БТ” Айтос - 1, Д”БТ” Бургас – 1,  Д”БТ” Нова Загора - 2, Д”БТ” 

Сливен – 2, Д”БТ” Ямбол – 1 и Д ”БТ Юг” – Бургас - 2. 

Проведени са 3 информационни кампании “Ела и се регистрирай в Д”БТ”, на която 

са присъствали 90 лица. Трудовите медиатори са провели 2204 индивидуални и 43 

групови срещи с неактивни лица.  

Медиаторите са осъществили 37 срещи с представители на ромски  организации, 

като най-голям е техният брой в ДБТ Ямбол. На срещите са дискутирани проблемите и 

трудностите на ромската общност и са търсени начини за преодоляването им. Проведени 

са 25 срещи с Неправителствени организации. 

Ромските медиатори са провели 45 срещи с работодатели за предлагане на 

профили на бенефициентите по програмата. 

В резултат на работата на медиаторите през 2013 г. в Д”БТ” са включени в 

обучение 23 лица от ромски произход, 839 лица са устроени на работа на първичен 

пазар, а  911 лица - в субсидирана заетост по програми и мерки. 

5.3. Индивидуален и диференциран подход в работата с 

неравнопоставените групи на пазара на труда 

Към всяка група на пазара на труда се подхождаше диференцирано. Наред с 

прилагането на традиционните форми по информиране, консултиране и предоставяне на 

възможности за заетост, обучение и квалификация на безработните лица, особено 

внимание беше отделяно на лицата от неравнопоставените групи на пазара на труда и 

активирането на продължително безработните и неактивни лица. 

Изготвяни бяха профили на безработните лица след регистрацията им за ранно 

идентифициране на индивидуалните им потребности. Особено внимание беше отделяно на 

безработните, с установени дефицити и слаба активност и мотивация на пазара на труда. 

В изпълнение на Споразумението за сътрудничество в рамките на инициативата на 

президента на Р България „Подкрепи една мечта” беше създаден екип за работа с 

младежите, завършващи образованието си през настоящата година в СУПЦ – с. Бата, 

община Поморие. През отчетния период екипът е провел 11 групови мероприятия с 

младежите. На срещите същите са били запознати с дейностите, извършвани от Д”БТ” и 

необходимите документи при регистрация в Д”БТ”, възможността за продължение на 

обучението във висши учебни заведения, обучавани са как да се държат пред 

работодател, как да пишат автобиография и мотивационно писмо. По време на груповите 

консултации на младежите са били изготвени профили за представяне пред работодател и 

персонални планове за действие за всяко лице.  Изготвените профили на младежите, 

които напускат СУПЦ – с. Бата са изпратени на съответните Д”БТ” по местоживеене. 

Двама от младежите са започнали работа през летния туристически сезон. 

5.4. Разширяване на сътрудничеството с частни трудови посредници 

През 2013 г. продължи сътрудничеството с 4 частни трудови посредници, с които 

има сключени споразумения за сътрудничество и съвместна дейност (ДБТ Бургас, ДБТ 

Сливен и ДБТ Ямбол). През отчетния период няма сключени нови споразумения. 

Предоставяната от посредническите фирми информация за СРМ се поставя на видно и 

достъпно място на информационните табла на ДБТ. При наличие на подходящи за ТРЛ 

работни места трудовите посредници ги насочват към съответната фирма. Част от 

сключените предходните години споразумения са прекратени, тъй като фирмите не 

извършват активна посредническа дейност. 

5.5. Специфични действия на трудовите посредници в случаи на масово 

освобождаване на работници и служители 

През отчетния период няма извършени масови уволнения на повече от 50 лица.  

Получено е едно уведомление за масово уволнение на 117 души от „БМФ Порт 

Бургас” ЕАД. Осъществена е среща между представители на ДРСЗ - Бургас, ДБТ - Бургас и 

ръководството на „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД за уточняване периода на съкращаване на 

лицата, броя на подлежащите за съкращение лица и техните служебни характеристики. 

Сформиран е екип по чл. 25/1/ от ЗНЗ.  ДБТ–Бургас съвместно с НОИ и „БМФ ПОРТ 

БУРГАС” ЕАД организира провеждане на изнесена приемна, за информиране на 

подлежащите на освобождаване лица за услугите, които ДБТ предлага, както и за 

условията за получаване на парично обезщетение за безработица. 
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За периода на масовото уволнение на работници и служители от „БМФ Порт Бургас” 

ЕАД 15.09.2013-31.12.2013 г. в ДБТ Бургас са регистрирани 58 работници и служители, от 

които 1 лице е устроено на първичен пазар на труда. От предвидените за освобождаване 

117 души, 55 лица са останали на работа. Трудовите посредници работят индивидуално с 

всяко регистрирано лице, като съдействат за трудовата му реализация. 

5.6. Защита на регионалния трудов пазар 

В Д”БТ” от региона са постъпили искания от работодатели за издаване на 

разрешения за работа на 78 чужденци, по които в определените срокове са изготвени 

становища и са изпратени в АЗ. Всички постъпили искания се завеждат в Дневник - 

регистър на исканията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Република 

България на Д”БТ”. 

След получаване на издадените от АЗ разрешения за работа на чужденци в Р 

България или откази за издаване на разрешения също се отразяват в горепосочения 

Дневник. 

През отчетния период в Д”РСЗ” са получени от Агенцията по заетостта 56 копия на 

разрешения за работа на чужденци (в т.ч. 27 издадени нови, 20 разрешения с продължен 

срок и 9 оттеглени). След завеждането в дневник-регистъра, същите се изпращат до 

съответната дирекция. 

5.7. Дейности по Десетилетието на ромското включване 

Д”БТ” от региона работиха активно за социалното интегриране на безработните 

лица от ромски произход и подпомагане на трудовата им реализация. Резултатите от 

дейността по изпълнение на задачите, заложени в плана на Д”РСЗ” за изпълнение на 

Стратегията са следните: 

В различни мероприятия и дейности за повишаване на конкурентноспособността на 

ромите на пазара на труда са включени 2541 лица. 

Повишена е пригодността за заетост и квалификация на 963 безработни роми при 

план 675. В курсове за мотивация за активно търсене на работа са включени 513 лица, а 

в професионално ориентиране – 365 лица. 

Осигурена е заетост на 1578 роми, от които на първичен пазар на труда са 

устроени 728 лица, по национална програма „ОСПОЗ” – 547 лица, а по ОП „РЧР” – 126. 

5.8. Интеграция на страната на Европейския трудов пазар чрез изпълнение 

на международни договори за износ и обмен на работна сила и Европейската 

мрежа за заетост EURES 

5.8.1. Изпълнение на 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 своевременно и широко огласяване на възможностите за започване на работа по 

конкретни оферти, консултации по подготовка и комплектоване на необходимите 

документи, своевременно информиране на одобрените лица. 

Във връзка с проведената кампания за наемане на строителни работници по 

Спогодбата с Израел бяха консултирани 1469 лица, като 316 от тях са подали документи 

за кандидатстване за работа.  

5.8.2. Европейска мрежа за заетост EURES 

През 2013 г. продължи популяризирането на предлаганите от EURES мрежата 

услуги и възможности за работа в европейските страни. Информационната дейност беше 

насочена към запознаване на търсещите работа лица с начините на самоинформиране и 

подготовката на документи за кандидатстване, запознаване с условията за включване в 

програми на други европейски държави. 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 информационна сесия за  служители на Д”РСЗ Бургас; 

- 1 информационен ден за работодатели от  община Ямбол; 

- 3 информационни дни „Отворени врати” за търсещи работа лица; 

- 1 информационен ден за ученици, завършващи Професионална гимназия за 

хотелиерство и туризъм в гр.Сливен; 

- 1 информационен ден за студентска и академична общност на БУ „Проф.Д-р А. 

Златаров” гр. Бургас; 

- 3 информационни дни за младежи за популяризиране програмата на ZAV „The 

job of my life”; 

- участие в Националните дни на кариерата, организирани от JobTiger, в БСУ – гр. 
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Бургас; 

- 1 работна среща-семинар за EURES асистентите от региона. 

През годината бяха консултирани 32 работодатели и 1392 търсещи работа лица 

(872 от EURES асистентите в Д”БТ” и 520 от EURES съветника). Устроените на работа в 

страните от ЕС са 29 лица. 

 

6. Повишаване ефективността от дейността чрез информационно, 

аналитично и медийно осигуряване 

Дейността по „Информационното обслужване” през 2013 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. Във връзка с актуализиране на НБД се организира и проверява в 

тестовата база предложените промени. 

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. Изпращат се списъците от проверката в НОИ за 

регистриран трудов договор. 

През месец Април от централизирана доставка на техниката са получени 51 

компютърни конфигурации по Проект „ДУЗ” и 4 по Проект „Подкрепа за заетост” и един 

мрежови принтер и едно многофункционално устройство. Предназначената за ползване от 

Д”БТ” техника е своевременно разпределена и предоставена за ползване. 

Анализи и прогнози 

Дейността “Анализи и прогнози” през 2013 г. е доминирана от пълноценното 

използване на информацията, анализиране и прогнозиране на процесите определящи 

развитието на регионалния трудов пазар, осъществяване връзките с обществеността. 

Набирането, обработката и анализа на тази информация се осъществява за 

разработка на материали за: 

● състояние и тенденции в развитието на регионалния и националния пазар на 

труда; 

● структурна характеристика на търсещите работа лица и предложените от 

работодателите места; 

● данни за резултатите от работата на бюрата по труда. 

Необходимата информация се получава чрез обработка основно на ежемесечната 

вътрешна статистика на Агенцията по заетостта, както и на информацията предоставяна 

от териториалните статистически бюра в Бургас, Сливен и Ямбол за демографските 

процеси, за структурата и динамиката на заетостта и икономическите резултати по райони 

и общини в отделните области. 

Качествената и навреме предоставена информация за трудовия пазар е важно 

условие при определяне приоритетите на регионалните и местни програми за заетост и 

осигуряването на ресурсите свързани с обслужването на безработните от бюрата по 

труда, поради което редовно се оказва методическа помощ на бюрата по труда. За целта 

през годината са изготвени годишен анализ за 2012 г. и анализи за периодите Януари-

Март, Януари-Юни 2013 г. и Януари-Септември 2013 г., а в процес на изготвяне е този за 

цялата 2013 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 
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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, 3 прогнози за движението на броя на безработните лица през 

предстоящо тримесечие, които се представят в АЗ по график. 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 периодични съвместни 

пресконференции на регионалните структури на АЗ, АСП и ГИТ. В Д”РСЗ” се изготвя 

обобщена информация (информационни бюлетини) за съответната област и се предоставя 

на Д”БТ” с цел информиране на обществеността за дейността на трите институции и за 

нови моменти и проблеми в приложението на нормативната база, програми и проекти в 

социалната сфера. 

 

7. Повишаване на административния капацитет за предоставяне на 

качествени посреднически услуги чрез обучение на служителите 

С цел повишаване на институционалния капацитет на служителите на Дирекция 

”РСЗ” и Д”БТ” от регион Бургас, през 2013 г. са проведени пет обучения, включени в 

Плана за действие на АЗ, в които са участвали 166 служители от регион Бургас, както 

следва: 

- „Печеливши подходи и инструменти за модернизиране на предоставяните 

посреднически услуги в Дирекции „Бюро по труда”. В плана за действие е 

предвидено да преминат обучение 17 служители от регион Бургас, като е предвидено да 

бъдат изразходвани средства, в размер на 2550 лв. В обучението са участвали 68 

служители от ДБТ в региона, с което натуралния показател е изпълнен на 400%, а 

финансирането на обучението е за сметка на проект „Да успеем заедно” на ОП „РЧР”. 

- „Техники и механизми за индивидуален и диференциран подход при 

работа с трудни клиенти в дирекции „Бюро по труда” – планирано е участие на 55 

служители от ДБТ в региона. До 31.12.2013 в тренингите са участвали 47 служители от 

ДБТ Бургас, ДБТ Айтос, ДБТ Елхово, ДБТ Ямбол, ДБТ Нова Загора и ДБТ Карнобат, което 

представлява 85.5% изпълнение на плана. 

- Професионално обучение за трудови посредници – планирано е участие на 

10 служители от регион Бургас. Обучението са преминали 8 /осем/ служители от ДБТ 

Сливен, ДБТ Нова Загора, ДБТ Ямбол, ДБТ Бургас и ДБТ Юг – Бургас, като са изразходени 

505 лв. при планирани средства в размер на 600 лв. /84.2 % от планираните средства/. 

- Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта 

услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на 

труда – предвидено е да преминат обучение 74 служители от региона, осъществяващи 

посредническа дейност в ДБТ. В обучението са взели участие 41 служители от ДРСЗ и 

всички ДБТ в регион Бургас, като най–голям е делът на участниците от ДБТ Айтос – 11 

участника. За обучението не са изразходвани средства от бюджета на АЗ, тъй като 

обучението е проведено за сметка на проект „Да успеем заедно” на ОП „РЧР”, с което е 

реализирана икономия на финансов ресурс. 

- Обучения на персонала, свързани с реализацията на ОП „РЧР” – двама служители 

от ДБТ Ямбол и ДБТ Сливен са преминали обучение за помощник – оценители за 

оптимизация на бюджетите при оценка на проектни предложения по ОП „РЧР”. 

През периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. в обучения, работни срещи и семинари 

по теми, извън включените в Плана за действие на Дирекция ”РСЗ” - Бургас са взели 

участие общо 91 служители, както следва: 

- работни срещи и форуми с насоченост изпълнение на EURES задачи, в т.ч. 

участие и в международни форуми; ключови умения за работа с партньори в мрежата на 

EURES; работни срещи, в т.ч. въвеждащо обучение за специалисти по проект «Подкрепа 

за заетост» и обучение на обучители по проект „Да успеем заедно” на ОП ''РЧР''; обучение 
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за професионално информиране и кариерно развитие, организирано от ЦРЧРРИ; семинар 

за създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на 

държавната политика за работа с хората с увреждания; разработване на комплексни 

мерки за интеграция на най–маргинализираните общности сред етническите малцинства с 

фокус върху ромите; иновативен подход за насърчаване на здравословен, активен и 

достоен живот на възрастни хора; превенция за безопасност и здраве при работа; 

социална работа - методи и техники за работа с уязвими групи; преглед на нормативната 

база, уреждаща статута и статуса на държавната администрация; работна среща по 

проект "Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства"; 

форум по програма "Глобални библиотеки България"; семинар по проект "Превенция за 

безопасност и здраве при работа"; работна среща за представяне на добри практики в 

областта на анализите и прогнозите за безработицата на първичния пазар и планирането 

на активната политика на пазара на труда; работна среща за прилагане на 

актуализираната технология на работа в ДБТ. 

Във връзка с реализацията на НП ”Активиране на неактивни лица” преди 

включването им в заетост обучение по част от професията «Посредник за трудовата 

борса» преминаха всички психолози, а „Сътрудник социални дейности” - всички кейс 

мениджъри. 

 

8. Повишаване качеството на контролната дейност 

Планът за контролна дейност на ДРСЗ Бургас за 2013 г. е актуализиран в 

изпълнение на писмо изх.№9193/0296 от 06.08.2013 г. на Агенцията по заетостта, като е 

увеличен броят на комплексните проверки. В актуализирания план са заложени 3 

комплексни и 7 тематични проверки на дейността на осемте ДБТ от региона. Проверките 

се осъществяват в съответствие с Методиката за извършване на контролна дейност в 

системата на Агенцията по заетостта. 

Извършени са всички планирани проверки за годината, като освен тях са 

осъществени 2 извънредни тематични и 4 последващи проверки. 

При проверките са обхванати всички ДБТ в региона на ДРСЗ Бургас, както следва: 

ДБТ Айтос 

 Комплексна проверка на дейността на ДБТ Айтос и филиал Руен 

ДБТ Бургас 

 Тематична проверка на дейността на ДБТ Бургас, Отдел „УЗ” - Поморие по 

обслужване на търсещите работа лица и работодатели; 

 Извънредна тематична проверка в ДБТ Бургас и филиал Меден Рудник на 

дейността по прекратяване и възстановяване на регистрацията на безработни лица, 

извършена; 

 Последваща проверка на дейността по прекратяване и възстановяване на 

регистрацията на безработни лица в ДБТ Бургас и филиал Меден Рудник; 

ДБТ Елхово и филиал Болярово 

 Тематична проверка на дейността по обслужване на търсещите работа лица и 

работодатели; 

ДБТ Карнобат 

 Тематична проверка по реализиране на програми и мерки за обучение и 

заетост; 

ДБТ Нова Загора и филиал Твърдица 

 Комплексна проверка на дейността; 

ДБТ Сливен 

• Тематична проверка по организация и управление на дейността 

ДБТ Ямбол 

 Извънредна тематична проверка в ДБТ-Ямбол на дейността по прекратяване и 

възстановяване на регистрацията и предоставеното трудово посредничество на 

регистрираните безработни лица; 

 Последваща проверка; 

 Планова тематична проверка на дейността на ДБТ Ямбол по реализиране на 

програми и мерки за обучение и заетост и осъществената контролна дейност по активна 

политика. 

ДБТ „Юг” Бургас 

• Тематична проверка по реализиране на програми и мерки за обучение и 

заетост; 
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• Тематична проверка по управление на дейността на ДБТ; 

• Последваща проверка за изпълнение на препоръките относно реализацията на 

програми и мерки за обучение и заетост; 

• Последваща проверка за изпълнение на препоръките относно управлението на 

дейността. 

• Комплексна проверка на дейността на ДБТ Юг и петте филиала; 

 Извършени са 5 посещения в ДБТ Юг от експерти на ДРСЗ Бургас за оказване 

на методическа помощ по изпълнение на схема „Аз мога повече”. 

Проверките на дейността на ДБТ се осъществяват от ДРСЗ Бургас в пълно 

съответствие с плана, като темите при тематичните проверки обхващат цели направления 

в работата на ДБТ – управление на дейността, посреднически услуги или активна 

политика на пазара на труда. 

Докладът на Агенцията по заетостта за контролната дейност през първото 

шестмесечие на 2013 г. е изпратен на 08.08.2013 г. до ДБТ от региона с указание за 

подробно запознаване с констатираните пропуски, посочени в доклада и създаване на 

организация за недопускането им в работата на ДБТ. 

Посещения в ДБТ по повод постъпили молби/жалби/сигнали от лица се съчетават в 

съответните случаи с извършването на последващи проверки. 

Изпълнява се изискването на Методиката за проверка във филиалите на ДБТ при 

извършване на комплексни проверки. 

За недопускане на формално отношение към изпълнение на плановете за действие 

за отстраняване на пропуските и изпълнение на препоръките се извършват последващи 

проверки. 

 

9. Усъвършенстване на административната, планова и финансова дейност. 

През 2013 година продължи изпълнението на финансово-счетоводната дейност и 

стопанското обслужване на дирекциите, осъществи се контрол по отношение 

разходването на финансовите и материални ресурси и се изпълняваха дейностите, 

свързани с реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси. 

Продължи приложението и изпълнението на Единната счетоводна политика на 

МТСП и Индивидуалния сметкоплан, 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. 

През годината ежемесечно се изготвиха справки и се извърши контрол за 

спазването на определените лимити за дневни и пътни разходи при извършване на 

проверки от служителите в дирекциите, в изпълнение на писмо на АЗ изх.№ 9193/0319 от 

14.08.2012г. за реда и начина на отчитане на разходите за командировки по схеми по ОП 

„РЧР”, по които конкретен бенефициент е ГД”УЗ”. 

През периода се осъществи контрол и се разходваха целесъобразно и ефективно 

разрешените целеви средства за закупуване на канцеларски материали, офис 

консумативи, други материали и ремонт на техника и автомобили. 

В изпълнение на договор № 003/02.01.2013 г. с фирма „Парафлоу Комуникейшънс” 

ООД за „Осигуряване на извънгаранционна поддръжка и ремонт на компютърни 

конфигурации и периферни устройства за нуждите на АЗ” се извършиха ремонти на 7 бр. 

копирни машини, 2 бр. компютри и 18 периферни устройства на обща стойност 5062,89 

лева. По договора с „АТС-България” ООД за зареждане на тонер касети за копирни и 

печатащи устройства, за периода са разходвани 3576,66 лева. За ремонт на служебните 

автомобили, съгласно договор № 117 от 14.05.2013г. с Фулда България ООД са платени 

2587,70 лева. 

В изпълнение на Заповед № 2271 от 18.07.2013 г. на Агенцията по заетостта през 

периода от 09.09.2013 г. до 26.09.2013 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 м. декември се извърши осчетоводяване на преоценката на техниката и 

бракуването на инвентара в дирекциите от региона. 

Към 31.12.2013 година изразходваните средства от дирекциите за осъществяване 

на дейността, съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета, са в размер на 
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8848546,77 лева, от които за: 

 Активна политика - 6651914,07 лева; 

 Издръжка, заплати, осигуровки и разходи за ДМА - 2196632,70 лева в т.ч. за: 

 § 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения – 1382286,44 лв.; 
 § 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 143658,21 лв.; 

 § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател – 415787,28 лв.; 

 § 10-00 Издръжка - 252 027,97 лв.; 

 § 52-03 Придобиване на машини и съоръжения – 2872,80 лв. 

През годината продължи проверката на отчетни документи, изготвянето и 

подписване на платежни нареждания и изпълнението на дейностите, свързани с 

финансовото обслужване на схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, по които Агенцията по заетостта е Конкретен бенефициент. 

 
1. Увод  

Промишлеността, със своята многоотраслова специфика, е водещ сектор в 

икономическата структура на Бургаска област. Застъпени са повечето отрасли, с 

изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти 

електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като 

например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други 

химически изделия, корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно 

вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н. 

 Успоредно с отраслите от непромишлената сфера – „Хотелиество”, 

„Ресторантьорство”, „Търговия”, „Строителство”, "Транспорт" - следните промишлени 

отрасли са от решаващо значение за икономическата структура на областта: 

 Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема 

на промишленото производство;  

 Хранителновкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;  

 Производство на електрическа и топлинна енергия - 3,6 %;  

 Текстилна промишленост - 2,4 %. 

Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското 

стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона. 

Миграционните процеси и икономическата криза оказват 

съществено влияние и върху структурата на икономиката на 

областта. Динамиката на създаване на нови предприятия е по-

висока от средната за страната, поради което е по-висок и 

делът на предприятията, които се проверяват за първи път. 

 Дейността на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас през 2012 година бе насочена 

към изпълнение на оперативната цел от годишния план, чрез реализацията на 

планираните програми: „Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на 

законодателството, регулиращо осигуряването на здравословните и безопасни условия на 

труд, трудовите и служебните правоотношения и заетостта”. 
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Планираните приоритетни мерки и конкретни задачи са съобразени с 

икономическата криза в страната. За да се реагира на потребностите на обществото, са 

преформулирни акцентите и дейността е ориентирана към организиране и реализиране на 

извънредни кампании, проверки по сигнали и искания на граждани и други институции, 

свързани с нарушаване на трудово-правните норми в предприятията.  

С изпълнение на контролната си дейност Дирекция „Инспекция по труда” Бургас 

активно съдейства за реализиране на правителствената политика за стабилизиране на 

икономиката, за минимизиране щетите от кризата, за по-пълна защита на трудовите права 

на работещите. 

2. Спазване на трудовото законодателство в т. ч.: 

 в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. 

трудов травматизъм, най-чести нарушения на нормите на ЗЗБУТ (примери за допуснати 

нарушения), изводи и предложения: 

 Ролята и мястото на управленския персонал за поддържане на работното 

оборудване в безопасно състояние и безопасното извършване на производствените 

процеси е най-важната предпоставка за създаването на здравословни и безопасни 

условия на труд.  

 Състоянието на машините и съоръженията, както и на експлоатираното работно 

оборудване е в зависимост от тяхната експлоатационна годност. Експлоатацията на стари 

и амортизирани машини и съоръжения води до по-често допускане на аварии. Те са 

източник на замърсяване на работната среда, което от своя страна води до наднормени 

концентрации на вредни вещества и до по-големи предпоставки за злополуки. 

 В проверените през отчетната година предприятия се наблюдава добро ниво на 

създадената организация за управление на дейността по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, като работодателите са се ангажирали пряко да следят за 

изпълнението на заложените програми и изисквания. Установено е, че условията на труд 

отговарят на нормативните изисквания, за което е допринесъл и извършения контрол от 

страна на Инспекцията по труда. Работодателите работят съвместно със службите по 

трудова медицина, което спомага за правилното водене на документацията и адекватното 

реагиране при настъпили промени в нормативните изисквания. По-бавно подобряване на 

организацията за управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд се наблюдава в малките и средни предприятия, тъй като работодателите 

все още не осъзнават, че добрите условия на труд са предпоставка за по-висока 

производителност.  

 В по-големите дружества като "Джейелпи" ЕООД, "Бургас хляб" ООД, "Черноморско 

злато" АД, "Винекс Славянци" АД, "Мелница Карнобат" ООД, ДГС Бургас, ДГС Малко 

Търново, "М Бус" ООД, "Трансвагон" АД и др., е закупено ново работно оборудване, което 

отговаря на съвременните технологични изисквания и се подобряват условията на труд и 

организацията на работа. В "Билдинг зах" ЕООД, "Комплектстрой" ЕООД, ВК "Напредък" и 

"Деметра" ЕООД също поддържат добри условия на труд, благодарение на извършената 
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модернизация и реконструкция със средства, които са осигурени от програми на 

Европейския съюз. 

 В обектите на "ВиК" АД, което е водещо в отрасъл "Събиране, отвеждане и 

пречистване на отпадъчни води", също се наблюдава непрекъснато подобряване на 

условията на труд, което е постигнато в следствие на предприетите мерки по утвърдените 

програми и последвалите реконструкции за увеличаване капацитета на пречиствателните 

станции. 

 В някои от по-малките предприятия развиващи дейност в областта на хранително-

вкусовата промишленост и селското стопанство, продължава тенденцията да се използват 

помещения под наем и стари и амортизирани машини, от където идва и ниската им 

производителност. Използваните машини и съоръжения не са добре обезопасени, а 

работодателите не желаят да влагат средства в закупуването на ново оборудване, което 

от своя страна води до генерирането на опасности за работещите. Тук най-често 

срещаните нарушения са необезопасени предавки и въртящи се работни органи, както и 

не добре работещи аспирационни системи.  

 Най-често се срещат нарушения на разпоредбата на чл. 10 от Наредба № 7 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места 

и при използване на работното оборудване, а именно: липсва изискваща се документация, 

която указва проектното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както 

и извършването на периодични изпитвания и проверки на експлоатацията на работното 

оборудване. 

 Извършване на оценка на производствения риск 

През 2013 г., един от акцентите на извършвания контрол, 

отново бе качеството на извършената оценка на риска в 

предприятията. В почти всички от проверените дружества е 

установено наличието на изготвена оценка на производствения 

риск, като само в седем е установена липсата на такава. В хода 

на извършваните проверки много по-често се срещат случаи, в 

които извършения анализ на риска не винаги е обстоен и пълен. 

През отчетния период са констатирани 43 нарушения свързани с 

обхвата на оценката на риска, а именно: не са обхванати избора на 

работно оборудване и организацията на работните места. Наблюдават се и 

пропуски в оценяването на рисковете на влаганите нови 

материали и суровини.  

При изготвянето на програмите за отстраняване или намаляване на риска, често 

се констатира, че предлаганите мероприятия са формални, а не конкретизирани, което не 
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води до трайни подобрения на работната среда, а много пъти се свежда само до 

използването на лични предпазни средства. Такива нарушения са установени при 

производството на товарни вагони по отношение на шума и запрашеността в работните 

помещения, за отстраняването на които на работодателите са приложени принудителни 

административни мерки - задължителни предписания за ефективно обезпрашаване чрез 

капсаловане на съоръженията отделящи прах. Наблюдават се и пропуски при 

определянето на отговорници и срокове за изпълнение на мероприятията, които са 

залегнали в програмите. 

Практиката показва, че там където е направена пълна и 

задълбочена оценка на производствения риск в съответствие 

със законовите изисквания и са изпълнени конкретни 

организационни, технически и технологични мероприятия, в 

много голяма степен са ограничени предпоставките за 

допускане на трудови злополуки. 

Въпреки, че се увеличава значително броя на 

предприятията с извършена оценка на риска и предприети 

мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 

риска, се констатират нарушения, които имат непосредствена 

връзка със станалите трудови злополуки като: експлоатация на 

необезопасено работно оборудване и необезопасени работни 

места, нарушаване правилата за безопасна работа, невнимание 

от страна на работника или служителя, неизползуване на лични 

предпазни средства или неспазване на технологични изисквания. 

 Органи по безопасност и здраве при работа 

В проверените дружества има определени длъжностни лица 

по безопасност и здраве, които редовно провеждат инструктажи 

по безопасност и здраве при работа на работниците и 

служителите. 

Наличие на фирмена политика и щатни органи за 

безопасност и здраве, които да ръководят и следят за 

правилното прилагане на нормативните изисквания за здраве и 

безопасност, се наблюдава само в големите дружества като 
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"Бургас Бус" ЕООД, "М-Бус" ООД, "Трансвагон" АД, "Пристанище 

Бургас" АД, "ВиК - Бургас" АД и др. Това е така, поради факта, че тези 

предприятия все още са задължени по действащите правилници по безопасност на труда 

за съответния бранш. Като общо, органите по безопасност и здраве изпълняват 

функциите си в съответствие изискванията на Наредба № 3 от 1998 г., с изключение на 

отчетността на дейността си и изготвят годишни анализи за състоянието на  безопасността 

на труда и травматизма, които се обсъждат пред работодателите и комитетите по условия 

на труд. Основната слабост в работата на по-голяма част от 

органите по безопасност и здраве при работа е, че не участват 

активно при изготвянето на оценката на риска, а полагат усилия 

само за изготвяне и съхраняване на необходимата документация 

в тази област. 

Много често длъжностните лица, които отговарят за 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 

демотивирани в следствие на ниско възнаграждение и поради 

факта, че повечето от тях са такива по съвместителство.  

Продължава да се наблюдава негативно отношение от 

страна на работодателите към извършването на ежегодни 

специализирани обучения за повишаване на знанията по 

безопасност и хигиена на труда на длъжностните лица, които 

ръководят и управляват трудовите процеси, като през 2013 г. са 

констатирани 150 нарушения на разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от 

Наредба № РД-07-2 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. 

 Нарушения по провеждането на инструктаж на 

работниците и служителите  

 През 2013 г. са констатирани множество нарушения на 

разпоредбите на Наредба № РД-07-2 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, в частта, която е свързана с 

провеждането на инструктажи на работниците и служителите. Констатирани са общо 907 
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нарушения, като от тях 165 са за липса на инструктаж, а 155 са свързани с неговото 

документиране. От тук може да се направи извода, че в повечето случаи инструктажите се 

провеждат формално, без да се обследват проблемите по осигуряването на здравословни 

и безопасни условия на труд и без да се предприемат конкретни мерки за тяхното 

осигуряване, като такива нарушения се срещат най-често в малките предприятия.  

 Трудов травматизъм 

 Анализа на трудовия травматизъм през 2013 г. показва, че 

продължава тенденцията на намаляване броя на работещите, 

пострадали в резултат на трудови злополуки. 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. 

Допуснатите трудови злополуки са по време и във връзка или 

по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, 

извършвана в интерес на предприятието (чл. 55, ал. 1 от КСО). 

През 2013 г., от общия брой трудови злополуки, 4 случая са с летален изход (по чл. 55, 

ал. 1 от КСО). Трудови злополуки са станали следните отрасли: 

„Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк без мебели", 

„Строителство на сгради и съоръжения”, "Сухопътен транспорт", 

"Хуманно здравеопазване", "Производство на изделия от каучук 

и пластмаси" и др. 

 Като пример за добра практика в осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на трду може да се посочи "Летище Бургас" АД, което има правилно отношение 

по въпросите за безопасността и влага средства в постоянното подобряване на условията 

на труд, както и в подмяната на амортизираните машини и съоръжения.  

От извършения контрол през 2013 г. се наблюдава полагане на усилия от страна 

на работодателите за подобряване организацията за управление на дейността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Положително влияние 

върху дружествата оказват и системите на "Добри производствени практики" и "Хасеп". 

В предприятията има изготвена оценка на риска на работните места, подобрява се 

работата на Службите по трудова медицина, които все по-често помагат на 

работодателите за изграждането на вътрешно фирмена организация. Фирмите имат 

определени длъжностни лица по безопасност и здраве. Инструктажите се провеждат от 

лица преминали необходимото обучение. Традиционно, в малките фирми, 
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положителните промени настъпват по-бавно, поради липсата на достатъчно средства, 

които да бъдат  инвестирани в подобряване условията на труд. По време на проверките 

работодателите предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасност при 

извършване на строително-монтажните дейности, но в процеса на работа същите се занижават. 

С оглед създаване на сигурни работни места е необходимо да продължи 

подкрепата за работодатели, които правят инвестиции за подобряване на условията на 

труд, внедряване на ново и реконструкция и модернизация на използваното работно 

оборудване, изграждане на технически системи за контрол на параметрите на 

работната среда и др. Необходимо е също тези работодатели да бъдат поощрявани с 

икономически стимули.  

В бъдещата инспекционната дейност вниманието трябва да бъде насочено към 

извършване на проверки в малките и средни предприятия с цел подобряване на 

условията на труд за работещите, както и в предприятията със сезонен характер на 

работа. Необходимо е извършването на повече проверки на строителни обекти, 

предвид високия риск, който крият строително-монтажните дейности. Същите ще 

спомогнат за налагането на спазване на нормативните изисквания и правила за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни 

дейности. 

 

През отчетния период, служителите на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Бургас 

са констатирали 7 423 нарушения на нормите на трудовото законодателство, регулиращи 

възникването, изменението, изпълнението и прекратяването на трудовите 

правоотношения. 

 Нарушения по възникване на трудовите правоотношения 

При извършените проверки в големите предприятия, които развиват дейност на 

територията на Бургаска област, се наблюдава тенденцията трудовите правоотношения да 

възникват и да се осъществяват в съответствие  с разпоредбите на Кодекса на труда и 

нормативните актове по неговото прилагане. Значително по-често се 

установяват нарушения на нормите, регулиращи трудовите 

правоотношения, в малки и микро предприятия, особено в тези, 

в които се извършва проверка за първи път. Такива нарушения 

на трудовото законодателство се наблюдават много често и в 

дружествата със сезонен харакатер на работа. Това е така, тъй 

като големия брой сезонни обекти, които предполагат и краткосрочна заетост на 

персонала, са предпоставка за наемането на лица без сключен трудов договор в писмена 

форма, или без същия да бъде обявен в ТД на НАП. Прави впечатление, че такива 

нарушения се констатират най-вече в предприятията от отрасли "Хотелиерство", 

"Ресторантьорство", "Търговия на дребно" и "Строителство". Тази практика на 
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работодателите, води и до неизплащане на дължимите трудови възнаграждения на 

работниците и служителите в дружествата. За така създаващата се ситуация имат вина и 

самите работници, тъй като в стремежа си да не плащат дължимите данъци и 

осигурителни вноски, са склонни да работят без трудови договори и съответно да 

получават възнагражденията, за положения от тях труд, "на ръка". Основните 

причини за допускане на нарушения, свързани със сключване 

на трудови договори в писмена форма са отново от 

икономически характер – неплащане на задължителните 

осигурителни вноски. 

 В сравнение с 2012 г., когато са констатирани 556 

нарушения на изискванията на чл. 62 и чл. 63 от Кодекса на 

труда, през отчетния период са констатирани 321 нарушения. 

Това показва, че като цяло се наблюдава тенденция в 

намаляване на случаите, в които се допускат до работа лица 

без сключен трудов договор в писмена форма или без 

регистриран трудов договор в ТД на НАП. Положителното при 

установяване на нарушения от този вид, е че в резултат на 

извършените проверки все пак се сключват трудови договори 

както с установените на работа лица, така и с тези, които 

постъпват на работа във фирмата, в която е осъществен 

контрол. Такива нарушения са констатирани в дружествата "Ева Трейд" ЕООД, "Зоната 

2002" ООД, "Хелио-тур-с" АД, "Диона 23" ЕООД, ЕТ "Георги Грунов", "Партланд Груп" 

ЕООД, "Терснаб" ЕООД, "Съни Вю Ренталс" ООД, "Прогрес - Коста Илиев" ЕООД, "Контракт 

Инвест" ООД, "Афродита 2012" ЕООД, "Дечи СА" АД и др. През 2013 г. са констатирани 

по-малко нарушения на изискванията на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 63, ал. 2 

от Кодекса на труда - 167 бр., а именно: трудовите договори на заетите лица в 

предприятията не се обявяват в законоустановения 3-дневен срок в ТД на НАП или се 

допускат до работа работници, преди обявяването на трудовите им договори в ТД на НАП, 

в сравнение с 2012 г., когато броят им е бил 297. В хода на извършените проверки, се 

наблюдава тенденцията да се сключват трудови договори с работниците в деня на 

посещение на обектите, а обявяването на договорите в ТД на НАП става на по-късен етап. 

Често оправдание от работодателите е, че лицата се обучават 

или са наети “пробно”. Като примери за предприятия, в които са констатирани 
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такива нарушения, могат да бъдат посочени "Омега 3" ЕООД, "Камис 2009" ЕООД, "Мавиг" 

ООД, "Ава 111" ЕООД, "Болеро" ЕООД и др.  

Особено обезпокоителни са случаите, в които самите 

работници не желаят да подпишат писмен трудов договор, с 

оглед възможността да ползват обезщетението при регистрация 

като безработни и помощи по реда на социалното подпомагане 

едновременно с получаване на трудово възнаграждение, както 

и случаите, при които се сключват договори на непълен 

работен ден и възнаграждение на установените минимуми.  

През 2013 г., са установени случаи на наемане на работници по граждански 

договор в предприятията от отрасъл "Селско стопанство". Това се наблюдава най-вече 

по време на кампаниите за прибиране на реколтата от трайните насъждения в 

предприятията „СИС Индустрийс” ООД, „Винекс Славянци” ООД и някои земеделски 

кооперации.  

 Нарушения по заплащането на труда 

През 2013 г. са констатирани 813 нарушения по 

заплащането на труда, в т.ч. 480 бр. за неизплатени 

допълнителни възнаграждения. Това показва, че се запазва 

тенденцията за извършване на нарушения, свързани със 

заплащане на труда – забавяне в изплащането или пълна липса 

на плащане на дължими трудови възнаграждения, нощен и 

извънреден труд, обезщетения, дължими при прекратяване на 

трудовите правоотношения. Като причина за това може да бъде 

посочена продължаващата финансова и икономическа криза в 

страната, както и голямата междуфирмена задлъжнялост. 

 В по-голямата част от констатираните неизплатени трудови възнаграждения на 

работниците или служителите, работодателите са забавили изплащането им с месец-два. 

По-фрапиращи нарушения са констатирани в "Хелио-тур-с" АД, "ВС Партнерс" ООД, "ВС 

Партнерс 2" ООД, „Пътна компания” АД, „Видапътстрой” АД, ”Пътинженеринг” АД, 

"Бургаски корабостроителници" АД, "Странджански лозя" ООД, "Агрошанс комерс" ЕООД, 

ЕТ "Водопада 6", ЕТ "Иванов и син", "Дечи СА" АД, "Викинг Николов" ЕООД, "Гранд Хотел 

Приморско" ООД и др. За констатираните нарушения, на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда, на работодателите са приложени принудителни административни мерки 

- задължителни предписания. За установените нарушения на разпоредбата на чл. 128, т. 2 
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от Кодекса на труда, на "Дечи СА" АД са съставени 21 акта за установени 

административни нарушения. 

 В по-голямата част от дружествата, като "ВС Партнерс" ООД, "ВС Партнерс 2" ООД и 

"Гранд Хотел Приморско" ООД, при извършения последващ контрол е установени 

изпълнение на приложените административни мерки, а именно изплащане на забавените 

трудови възнаграждения на работниците и служителите. В "Хелио-тур-с" АД и "Дечи СА" 

АД се установи неизпълнение на част приложените, от Дирекция "Инспекция по труда" 

Бургас, принудителни административни мерки, за което са съставени общо 64 акта за 

установени административни нарушения на основание чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда. 

В хода на съдебните заседания, по повод обжалването на издадените, от Дирекция 

"Инспекция по труда" Бургас, наказателни постановления, от страна на "Хелио-тур-с" АД 

бяха представени разходни касови ордери, които удостоверяват изплащането на част от 

забавените трудови възнаграждения на работещите в дружеството. 

През 2013 г., служителите на Дирекция "Инспекция по труда" Бургас са 

констатирали неизплатени трудови възнаграждения в размер на 792 517 лв., за които са 

сътавени 26 бр. АУАН на основание чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда и 68 бр. АУАН на 

основание чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда. В резултат на извършения последващ 

контрол, през отчетния период са изплатени забавени трудови възнаграждени в размер 

на 935 715 лв.  

 През 2013 г., отново са постъпили множество искания и сигнали за положен 

извънреден труд, най-вече през летния сезон. Това нарушение е трудно доказуемо поради 

факта, че работодателите не представят актуални присъствени форми. Същите се изготвят 

в съответствие с работното време, което е договорено в индивидуалните трудови договори 

на работниците и служителите. Установени са и случаи на неначислени и изплатени 

допълнителни трудови възнаграждения за работа в дните на официални празници. Този 

проблем остава най-сериозен в предприятията от икономическа 

дейност „Дейности по охрана и разследване”. В тях масово се 

установява незаплащане на положен извънреден труд в 

условията на сумирано изчисляване на работното време и 

незаплащане на положен нощен труд. За констатираните нарушения, на 

работодателите са приложени принудителни административни мерки - задължителни 

предписания, чието изпълнение е установено при извършения последващ контрол. Като 

примери могат да бъдат посочени дружествата "Омега 3" ЕООД, "Болеро" ЕООД, "Болеро 

ВИП" ЕООД, "Институт по земеделие" Карнобат и др. 

 Не се заплащат и допълнителни трудови възнаграждения с 

постоянен характер, като в тези случаи вината не е само на 

работодателя. Поради сезонния характер на трудовата заетост 



 218 

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. Логично, 

предвид икономическата структура на областта, нарушения от 

този тип най-често са констатирани в предприятия от 

икономически дейности „Търговия на дребно”, 

„Ресторантьорство”, „Хотелиерство” и др. В голяма част от 

проверените охранителни фирми също не се изплащат 

допълнителните трудови възнаграждения за трудов стаж и 

професионален опит, като основна причина за това се посочва 

възрастовия показател, а именно: по-голямата част от наетите 

работници и служители са с придобито право на пенсия и в тази 

връзка им се дължи голям процент допълнително трудово 

възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. 

Много често се срещат и нарушения на разпоредбите на чл. 224, ал. 1 от Кодекса 

на труда, а именно: не се изплащат обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, 

пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, при прекратяване на 

трудовите правоотношения на работниците и служителите.  

 Нарушения по работното време, почивките и отпуските 

 През 2013 г. се наблюдава преминаване на работниците и служителите от пълен на 

непълен работен ден, като работодателите обясняват това с липсата на работа. Факт е, че 

в Дирекция "Инспекция по труда" Бургас постъпват множество искания и сигнали 

свързани с работа по повече от 8 часа дневно при сключени трудови договори на 4-часов 

работен ден. В резлутат на извършените проверки са установява, че при попълването на 

индивидуални справки по чл. 402, ал. 1, т. 3 и чл. 402, ал. 2 от Кодекса на труда, 

работниците и служителите декларират непълен работен ден, поради което не може да 

бъде установено полагането на труд в размер по-голям от договорения в индивидуалните 

им трудови договори.  

 Като пример може да бъде даден извършената проверка в "Пауър Медиа" ЕООД, по 

повод на подаден сигнал за полагане на труд в размер по-голям от договорения в 

индивидуалния трудов договор, в хода на която лицето, което е подало искането 

декларира договореното работно време с два почивни дни - събота и неделя. Установен е 

и друг случай на некоректно декларирани данни от работник в "Джи Ий Ай Ви Груп" ЕООД.  
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При извършена планирана проверка на дружеството, лицето собственоръчно декларира 

пълен работен ден с осигурени почивки, регламентирани в Кодекса на труда. В 

последствие, след прекратяване на трудовото правоотношение с дружеството, визира в 

искането си до Дирекция "Инспекция по труда" Бургас, работно време над 

законоустановеното и полагане на извънреден труд. От това може да се направи извода, 

че работниците и служителите се страхуват да не изгубят работните си места и поради 

тази причина декларират неверни обстоятелства и данни по време на извършваните 

проверки.  

 През 2013 г. отново са констатирани нарушения, свързани с осигуряването на 

междудневна и седмична почивка в размерите, които се регламентирани в Кодекса на 

труда. Тези нарушения се срещат най-вече в предприятията със сезонен характер на 

работа, както и в предприятията, в които се работи на сменен режим на работа. За 

констатацията им, Дирекция "Инспекция по труда" Бургас е приложила 207 принудителни 

административни мерки - задължителни предписания и е съставила 33 акта за установени 

административни нарушения. Като примери могат да бъдат посочени "Приморско клуб" 

ЕАД, "Омега 3" ЕООД, "Болеро" ЕООД, "Болеро ВИП" ЕООД, "Маррена 93" ЕООД, 

"Еврогрейд БГ" ЕООД и др. 

 Повечето от дружествата, в които е извършван контрол през 2013 г., са преминали 

на сумирано изчисляване на работоното време, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 2 от 

Кодекса на труда. Това се прави, поради факта, че този метод на отчитане на работното 

време осигурява на работодателите по-голяма гъвкавост при планирането на работата. В 

тези случаи се установяват много нарушения на разпоредбите на чл. 403а, ал. 1 от 

Кодекса на труда, а именно: не се изготвят графици за периода, за който е установено 

сумирано изчисляване на работното време. В малките предприятия и обекти, все още не 

се предоставят графици за разпределение на работното време, въпреки, че е задължение 

на работодателите да държат такива на разположение в стопанисваните обекти, в 

случаите, когато има установено сумирано изчисляване на работното време. Много 

често не се изготвят и съхраняват документите за отчитане на 

работното време - графици за работа на смени и др. Допускат се 

и нарушения, свързани с въведеното сумирано изчисляване на 

работното време, а именно: не се изравняват изработените 

часове и не се превръщат отработените часове нощен труд в 

дневен. Допуснатите нарушения по работното време се 

установяват много трудно. Това може да стане единствено по 

обяснения на работниците, поради липсата на присъствени 

форми, отразяващи действително отработените дни. 
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Нарушенията на нормите, регламентиращи работното 

време, почивките и отпуските, са свързани с липсата на 

регламент за работното време, почивките и отпуските в обекти, 

които работят в почивни и празнични дни. В част от 

проверените предприятия не се спазват изискванията за 

установяване на разпределението на работното време в 

Правилника за вътрешния трудов ред. При голяма част от 

проверките се представя Правилник за вътрешния трудов ред, 

който е типов и не отразява спецификата на работа в обекта.  

При извършените проверки са констатирани и случаи на 

едностранно разпореждане от работодателя за ползване на 

неплатен отпуск от работниците. Това се извършва с устна 

заповед на работодателя в нарушение на изискванията на 

трудовото законодателство или чрез принуждаване на 

работниците под заплаха за уволнение или неизплащане на 

вече станали дължими възнаграждения, да отправят писмени 

искания за ползване на неплатен отпуск в условията на престой 

или намаляване на обема на работа в предприятието. 

Установени са и много случаи на прекратяване на трудови 

правоотношения, при които работодателите не вписват данните 

своевременно в трудовите книжки или неправомерно ги 

задържат, както и не оформят прекратяването на трудовите 

правоотношения в изискуемата от закона писмена форма, а 

именно: издават заповеди за прекратяване на 

правоотношенията, които не се връчват на работниците. Това се 

случва най-често в сезонни обекти и обекти с временен 

характер на работа, а основната причина е, че работниците 

решават да напуснат по собствена инициатива без да уведомят 

предварително работодателя. Когато заповедта бъде изготвена, 
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лицето вече не полага труд в съответното дружество, поради 

което няма как да му бъде предоставена за подпис. 

При извършена проверка на "Монтора БГ" ЕООД са 

констатирани нарушения на разпоредбата на чл. 121, ал. 2 от 

Кодекса на труда, а именно: командироване за срок по-дълъг от 

30 календарни дни, без писменото съгласие на работника или 

служителя, за което на дружеството е приложена принудителна 

административна мярка - задължително предписание и са 

съставени 3 акта за установени административни нарушения. 

През 2013 г. е установен един случай на наето на работа 

непълнолетно лице, в нарушение на разпоредбите на чл. 302, 

ал. 2 и чл. 303, ал. 3 от Кодекса на труда. Установено е и едно 

нарушение на  изискването на чл. 140, ал. 4, т. 1 от Кодекса на 

труда, а именно: полагане на нощен труд от работници и 

служители, които не са навършили 18-годишна възраст. 

 От направения анализ на инспекционната дейност Дирекция 

"Инспекция по труда" гр. Бургас, в областта на трудовите 

правоотношения, е видно, че през отчетния се наблюдават много 

по-малко случаи, в които се наемат лица без сключен трудов 

договор в писмена форма или с трудов договор, който не е 

регистриран в съответната ТД на НАП. 

 Продължава тенденцията да се забавя изплащането на 

трудовите възнаграждения на работниците и служителите в 

дружествата, като при извършения последващ контрол е установено, че по-голямата 

част от тези нарушения са отстранени. 

 За постигане на по-добри резултати от инспекционната дейност на Дирекция 

„Инспекция по труда” гр. Бургас, следва да се увеличи броя на проверките през нощта и 

почивните дни, тъй като практиката показва, че през това време се констатират най-

много нарушения на разпоредбите на чл. 62 от Кодекса на труда и чл. 63 от Кодекса на 

труда.  
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 В предприятията, в които са констатирани неизплатени трудови възнаграждения на 

по-голям брой заети лица или на всички заети лица, както и за по-голям период от време, 

следва да се извършва по-чест контрол, с оглед преустановяването на нарушаване на 

разпоредбите на чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда. 

 

Във връзка с контрола, упражняван от ДИТ по ЗНЗ през 2013 г. е направено следното: 

Извършени са 10 проверки за законосъобразно извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа, като 2 от тях - в „Селект груп” ООД гр. Бургас и „Селект 

груп сървис” ООД гр. Бургас са извършени по разпореждане на ИА „ГИТ”. За пореден път 

в хода на проверките не се установиха писмени или устни доказателства за 

незаконосъобразно извършване на посредническа дейност от страна на двете дружества, 

въпреки установените кандидати за работа в офиса. Същите не пожелаха да предоставят 

личните си данни и информация за услугите, които са получили до момента и които 

следва да им бъдат предоставени от посредника, с което на практика отказаха да 

съдействат на Д „ИТ” за установяване на евентуални нарушения при извършване на 

посредническа дейност по наемане на работа. 

 Извършена е една проверка на „Ви.Ай.Емирейтс” ООД гр. Бургас, по  повод 

постъпил сигнал на граждани съдържащ данни за незаконосъобразно извършване 

на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в Дубай. На 

посредника е потърсена административно наказателна отговорност за извършваната 

дейност в нарушение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа, без необходимата регистрация в Агенция по заетостта. 

По повод постъпил сигнал за незаконосъобразно извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа на български граждани в Кипър е извършена проверка и на  

„Пит Пиргос Лимитед” ООД клон Бургас. В хода на същата са посетени три известни 

адреса на дружеството, като на нито един от тях не беше открит представител на 

посредника. Не са установени данни за извършване на посредническа дейност от „ПИТ 

Пиргос Лимитед” ООД клон Бургас на територията на гр. Бургас. 

Останалите проверки са извършени в изпълнение на годишния план за дейността 

на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас. Проверени са посредниците  „Жар – ММ” 

ЕООД, „Аргиров 2008” ЕООД, Академия за  професионално развитие „Експерт”, ЕТ „Даяна 

Х – Йорданка Иванова”, Трудова борса „Ерник” и „Джи Ай Груп” ЕООД, притежаващи  

удостоверение от Министъра на труда и социалната политика за извършване на 

посредническа дейност. В „Жар – ММ” ЕООД и „Аргиров 2008” ЕООД са установени 

нарушения на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по 

наемане на работа, а именно, посредниците не са предоставили информация в Агенция по 

заетостта за регистрираните и устроени на работа лица, за което на същите е потърсена 

административно наказателна отговорност. 

Извършена е една проверка на предприятие, осигуряващо временна работа – 

„Маррена 93” ЕООД гр. Бургас. Установени са нарушения по заплащането (не се 

начислява допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 
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опит), пропуски в съдържанието на трудовите договори (не е договорен размера на 

полагащия се платен годишен отпуск) и по работното време (не е осигурена непрекъсната 

седмична почивка в размерите, регламентирани в Кодекса на труда). На работодателя са 

дадени задължителни за изпълнение предписания и е потърсена административно 

наказателна отговорност.  

През отчетния период са извършени 33 проверки за законосъобразното наемане на 

чужденци в Република България. Установени са 28 чужди граждани, полагащи труд без 

разрешение от Агенция по заетостта. Същите са работили на територията на „Лукойл - 

Нефтохим Бургас” АД, на обект „Комплекс за преработка на тежки остатъци”, съдружници 

са във фирми подизпълнители и като такива не попадат   в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 

т. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за 

работа на чужденци в Република България. Горепосочената норма определя, че не се 

изисква разрешение за работа от Агенция по заетостта за чужденци, които са 

управляващи търговски дружества или клон на чуждестранно юридическо лице и които са 

членове на управителни съвети и съвети на директорите на търговски дружества, 

доколкото не работят и по трудово правоотношение. Чуждите граждани са установени да 

предоставят работна сила, същите собственоръчно са попълнили декларации, в които са 

посочили 8-часов работен ден, място на работа и длъжност. Горните обстоятелства 

представляват елемент на трудовото правоотношение, поради което, съдружниците във 

фирмите подизпълнители е следвало да бъдат уредени като трудови, след издаване на 

разрешение за работа от Агенция по заетостта.  

В правата на съдружниците, които са регламентирани в Търговския закон, не 

попада предоставянето на работна сила, което обстоятелство е безспорно установено в 

хода на извършената проверка. 

За констатираните нарушения на Закона за насърчаване на заетостта на 

работодателите е потърсена административно наказателна отговорност. 

През отчетния период са извършени проверки на фирми, на които са предоставени 

средства за обучение по различни схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, в това число „Ново начало”, „Първа работа”, „Аз мота повече”. Не са 

констатирани нарушения по отношение на правомерното изразходване на предоставените 

средства. Не са констатирани нарушения на Закона за насърчаване на заетостта във 

фирмите, ползващи финансиране от държавния бюджет по програми и мерки за заетост.  

Липсата на нарушения при този вид проверки показва, че работодателите и 

обучаващите организации, както и лицата, включени в различните схеми и програми, 

проявяват желание и интерес към предоставените им възможности. Положителен е факта, 

че все повече безработни или търсещи работа лица проявяват желание да повишат или 

променят квалификацията си, което би им осигурило по-добра реализация на пазара на 

труда. 

 

Във връзка с контрола, упражняван от ДИТ по ЗДСл през 2013 г. е направено следното: 
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 Осъществен е контрол в 5 Общини по спазване на разпоредбите на Закона за 

държавния служител. Констатирани са нарушения по процедурата за атестиране на 

работещите по служебно правоотношение /Община Руен, Община Малко Търново, Община 

Царево, Община Айтос и Община Поморие/, пропуски са допуснати в Община Айтос по 

отношение на връчването и съхранението в служебните досиета на длъжностните 

характеристики на държавните служители., в Община Царево са констатирани нарушения 

по отношение на издаването, съхранението и вписванията в служебните книжки. В 

Община Руен при преназначаване на служител от една длъжност на друга не са спазени 

изискванията на ЗДСл. За отстраняване на констатираните нарушения на работодателите 

са приложени принудителни административни мерки.   

 В резултат на даваните консултации и разяснения в хода на проверките е постигнат 

положителен ефект, който се изразява в отстраняване на нарушенията и стремеж да не се 

допускат същите отново. Пример в това отношение е извършената последваща проверка 

на Община Руен, при която работодателя е отстранил всички констатирани първоначално 

нарушения. 

 

3. Оценка на изпълнението на планираните проверки през 2013 г.  

Инспекционната дейност през 2013 година, бе насочена към изпълнение на 

планираните мерки по Програма 1 - "Инспектиране на предприятия от всички 

икономически дейности за гарантиране спазването на Кодекса на труда, Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона 

за държавния служител", като в изпълнение на същата, служителите на на Дирекция 

„Инспекция по труда” Бургас са извършили 3 192 проверки, като 1 743 от тях са по 

годишния план. 

 През отчетния период са извършени всички планирани проверки. Относителният 

дял на изпълнението им, спрямо всички извършени проверки през 2013 г. е 55 %. 

 В по-голямата част от проверените дружества, се наблюдава изпълнение на 

приложените принудителни административни мерки - задължителни предписания, което 

показва желанието и стремежа на работодателите да спазват разпоредбите на трудовото 

законодателство.  

Работодателите подобряват организацията за управление на дейността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В проверените дружества 

има изготвени оценки на риска на работните места, подобрява се работата на службите 

по трудова медицина, които все по-често помагат на работодателите за изграждането 

на вътрешно фирмена организация. Подобрява се качеството на оценката на риска, а от 

там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на 

съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените 

оценки на риска на работодателите и длъжностните лица. През отчетния период се 

наблюдава увеличение на броя на предприятията, в които работното оборудване и 

работната среда са приведени в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ. 
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 През отчетния се наблюдават много по-малко случаи, в 

които се наемат лица без сключен трудов договор в писмена 

форма или с трудов договор, който не е регистриран в 

съответната ТД на НАП. 

 

4. Оценка на извършените непланирани проверки. 

 От извършените общо 3192 проверки 1190 са заложении в годишния план за 

работа. В останалата си част проверките се явяват непланирани. 

 Един от основните проблеми при решаването на искания и сигнали е 

недостатъчната информация, която гражданите предоставят на контролните органи. Много 

често, в исканията не се посочва кой е работодателя и точното местонахождение на 

обекта, на който лицето е полагало труд. Исканията, които постъпват в Дирекция 

"Инспекция по труда" Бургас след края на летния сезон и са свързани със сезонна работа, 

са трудни за решаване, поради факта, че към момента, в който са подадени обектите вече 

не функционират. Това води до изпращане на призовки по пощата с писма с обратни 

разписки или препращането им по териториална компетентност в други дирекции. Всички 

тези фактори, удължават значително периода, в който се извършват проверките. 

  

 С извършените непланирани проверки, в това число и последващи проверки, са 

постигнати положителни резултати по отношение на изплащането на забавени трудови 

възнаграждения на работниците, като например в "Пътна компания" АД, "Видапътстрой" 

АД, "Пътинженеринг" АД, "ВС Партнерс" ООД, "ВС Партнерс 2" ООД, "Титан" АД и др. 

Значително е намален и броя на констатираните нарушения на нормите, регламентиращи 

сключването на трудови договори в писмена форма. 

 В по-голямата част от проверените дружества, се наблюдава изпълнение на 

приложените принудителни административни мерки - задължителни предписания, което 

показва желанието и стремежа на работодателите да спазват разпоредбите на трудовото 

законодателство.  

 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 
  
Наименование на администрацията: ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" БУРГАС 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности  Резултат Индикатор за 
изпълнение 

Индикатор за 
самооценка  

1. напълно 
постигната цел 
/100 %/ 

2. задоволително 
постигната цел /50 и 
над 50 %/ 

Индикатор за  
целево 
състояние 
/заложен в 
началото  
на  2013 г./ 

Индикатор 
за текущо 
състояние 
/ отчетен в 
края на  
2013 г. / 
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3. незадоволително 
постигната цел / под 
50 %/ 

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

Мярка 1: Извършване на 
проверки по спазване 
изискванията на нормативните 
актове за осигуряване на 
здравословни и безопасни 
условия на труд в големи 
строителни обекти 
(Автомагистрала "Тракия", 
Автомагистрала "Струма", 
Автомагистрала "Хемус", 
Автомагистрала "Марица", 
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД - 
гр. Бургас, "Комплекс за 
преработка на тежки остатъци", 
обекти на "Метрополитен" АД, 
гр. София). 

88 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 2: Инспектиране на 
предприятията с рискови 
производства и дейности, 
подлежащи на периодичен 
контрол. 

24 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 3: Извършване на 
проверки в предприятия, 
оказващи съществено влияние 
върху нивото на трудовия 
травматизъм в страната. 

26 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 4: Извършване на 
проверки по спазване 
изискванията на 
законодателството в областта 
на труда в предприятия от 
отрасъл "Селско стопанство". 

46 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 5: Извършване на 
проверки в предприятия от 
икономически дейности КИД 55 
"Хотелиерство" и КИД 56 
"Ресторантьорство", насочени 
към психосоциалните рискове на 
работното място. 

12 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 6: Извършване на 
контрол по законосъобразното 
възникване на трудовите 
правоотношения, спазване на 
разпоредбите за работното 
време и заплащането на труда. 

980 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 7: Прилагане на 
законоустановените 
правомощия по спазване на 
законодателството в областта 
на държавната служба. 

6 проверки   Напълно постигната цел 



 227 

Мярка 8: Извършване на 
проверки по законосъобразното 
осъществяване на 
посредническа дейност по 
наемане на работа. 

10 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 9: Извършване на 
проверки относно наемането на 
чуждестранни граждани (в т.ч. 
наемането на незаконно 
пребиваващи чужденци), както и 
относно приемането на 
командировани работници и 
служители от държави членки на 
ЕС и от трети държави в 
предприятия на територията на 
Република България. 

24 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 10: Извършване на 
проверки на предприятия 
осигуряващи временна работа. 

1 проверка   Напълно постигната цел 

Мярка 11: Извършване на 
проверки относно 
целесъпбразното изразходване 
на средства, предоставени по 
програми и мерки за 
насърчаване на заетостта. 

12 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 12: Извършване на 
проверки в предприятия от 
икономически дейности с 
проблеми по защитата на труда 
на областно равнище. 

504 проверки   Напълно постигната цел 

Мярка 13: Подпомагане на 
социалният диалог в 
предприятия от всички 
икономически дейности. 

10 проверки   Напълно постигната цел 

 
 
Указания за попълване: 
 
Колона 1 „Цели за 2013 г.” 
 
В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата 
администрация за 2013 г.  
 
Колона 2 „Дейности” 
 
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените 
цели за 2013 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече 
дейности. 
 
Колона 3 „Резултат”  
 
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с 
извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата 
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администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези 
дейности са средство за постигане на целите за 2013 г. и не представляват цел сами по 
себе си.  
 
Колона 4 „Индикатор за изпълнение” 
 
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в 
началото на 2013 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в 
края на 2013 г. 
 
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и 
след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна 
стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 
броя, 20%. 
Индикаторът за изпълнение се състои от: 
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на 
обекта на въздействие в края на 2013г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна 
единица и др. Той е бил заложен в началото на 2013 г. 
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на 
въздействие в края на 2013 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2013 
г.   
Колона 5 „Индикатор за самооценка” 
 
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде 
оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената 
цел.  
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е  
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,  
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или  
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.  

 
 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ -БУРГАС ЗА 2013 

Г.  

 

 

Регионална здравна инспекция – Бургас е юридическо лице на бюджетна издръжка - 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със 

седалище населеното място - административен център на областта. Структурата на 

администрацията, нейните  основни общи и специализирани дейности са регламентирани в Закона 

за здравето и   Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции. 

Основна цел на РЗИ-Бургас е  да осъществява и организира държавната здравна политика на 

територията на Област Бургас и да извършва следните дейности: 

1. държавен здравен контрол; 

2. контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и 

здравните заведения; 

3. проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за 

лечебните заведения; 

4. планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза; 

5. промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; 

6. събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна 

информация за нуждите на националната система за здравеопазване; 
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7. мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на 

населението; 

8. анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво; 

9. лабораторни анализи и изпитвания; 

10. разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;  

11. координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти; 

12. методическа, консултативна и експертна помощ; 

13. следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве; 

14. проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве; 

15. планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и 

изготвяне на военновременен план за територията на съответната област. 

16. съвместно със съсловните организации да проучва потребностите от медицински и 

немедицински специалисти с висше образование и да предлага на министъра на здравеопазването 

броя на местата за следдипломно обучение по специалности. 

 Съгласно  чл. 10, ал. 4  от Закона за здравето,  министърът на здравеопазването е възложил 

на РЗИ-Бургас  допълнително дейностите по държавен здравен контрол за спазване на 

изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения,  които дейности се 

изпълняват и  на територията на области Ямбол и Сливен. 

Регионална здравна инспекция – Бургас е създадена, чрез преобразуване на  съществуващия 

Регионален център по здравеопазване – Бургас  и Регионалната инспекции за опазване и контрол 

на общественото здраве – Бургас, с Постановление на Министерски съвет № 1 от 06.01.2011 г. за 

структурни промени в системата на здравеопазването. 

Основната ориентация на дейността  е спрямо здравето на човека, изграждане на  гаранции 

за сигурност и защита на здравето на индивидите, семейството, групите и общностите, с тяхно 

собствено участие, с ангажиране на всички компоненти на здравната система и на редица 

териториални органи на държавната и на местна власт, както и неправителствени организации в 

процеса на реализиция на основните цели за подобряване здравето на нацията и осигуряване на 

адекватни медицински грижи.   

Определени  са приоритетните насоки в дейността на РЗИ-Бургас, основавайки се на 

националните здравни приоритети, изискванията нормативната уредба и специфичните 

географски, икономически и социални характеристики на областта: 

1.  Подобряване на общественото здраве; 

2.  Усъвършенстване на държавния здравен контрол; 

3. Планиране, организиране, координиране и контрол на здравните дейности в лечебните и 

здравни заведения на областта; 

4. Повишаване ефективността на здравната система и качеството на здравните дейности. 

5. Адаптиране на човешките ресурси към изискванията  за непрекъснат процес на 

повишаване на квалификацията, на придобиване на нови знания и практически умения. 

6. Повишаване на административния и институционален капацитет на администрацията. 

 

 Очертани са и основните функции на РЗИ-Бургас, които  са насочени към: 

1. Утвърждаване на РЗИ като орган, реално ангажиран с проблемите на здравеопазването и 

с опазването на общественото здраве; 

2. Цялостно обхващане на обществено-здравните проблеми и координиране на тяхното 

решаване; 

3. Повишаване на взискателността  по отношение на котрола, постигане на 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; 
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6. Планиране на разпределението на лечебната мрежа, чрез  участие в изготвянето и 

актуализарането на областната здравна карта. 

7. Оптимизиране механизмите на взаимодействие в системата на здравеопазване;  

осигуряване на условия за непрекъснат процес на взаимовръзка и координация между първичната 

медицинска помощ (личните лекари), специализираната извънболнична помощ, болничната 

помощ и спешната помощ; 

8. Оптимизаране  на взаимодействието с лечебните заведения по отношение 

профилактиката и котрола на заразните болести, профилактиката и контрола на вътреболничните 

инфекции. 

9.  Развитие на междусекторно сътрудничество, развитие на отношенията на координация, и 

нов тип комуникационни отношения; 

10. Поставяне на управленски и граждански акцент по въпросите на общественото здраве; 

11. Анализиране и изготвяне на предложения за целесъобразно използване на ресурсите, 

прозрачност при управлението им; 

12. Ограничаване формите и причините за корупционни практики; 

13.  Създаване на условия за постигане на  определено ниво на  интегритет и стабилизиране 

на здравеопазването като цялостна система и намаляване на  здравна несигурност на обществото; 

14.  Осигуряване на  пълна и адекватна  защита на правата на пациентите; 

15.  Изграждане на система за култура на безопасността на пациентите, при зачитане на 

тяхното  достойнство; 

16.  Гарантиране на високо качество на медицинските услуги; 

17. Развитие на дейността по лекарствена безопасност, с ангажиране на лечебните заведения 

в този процес; 

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 контекстна на основните  функции на РЗИ-Бургас са определени и  стратегически цели на 

администрацията: 

 

1. Опазване на общественото здраве, чрез: 

1.1. Повишаване на административния капацитет на РЗИ за правилно прилагане на 

действащото европейско и национално законодателство в областта на факторите на жизнената 

среда, обектите с обществено предназначение и продуктите и стоките със значение за здравето на 

човека; 
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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 взаимодийствието на ЦСМП с лечебните заведения за болнична помощ при 

обслужването на пациенти със спешни състояния; 

 

Дейности по изпълнение на национални и регионални програми и проекти: 

1. Програми, насочени към осигуряване на условия за промоция на здравето и 

профилактика на заболяванията: 

 

 Регионална програма за контрол и профилактика на туберкулозата; 

 Национална програма за превенция, рехабилитация и лечение на наркоманиите; 

 Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи 

програми в РБългария;  

 Национална програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и 

вродени аномалии; 

 Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в РБ; 

 Национална програма за ограничаване на остеопорозата; 

 Национална програма за  намаляване разпространението сред употребяващите 

наркотични вещества на кръвно-преносими инфекции (HIV/СПИН, хепатит В и С), туберкулоза, 

половопредавани заболявания; 

 Програма за профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания - СИНДИ – 

България; 

 Национална програма на РБългария за готовност за грипна пандемия; 

 Национална програма за действие по околна среда-здраве; 

 Национална програма за профилактика и борба с кърлежопреносимите трансмисивни 

инфекции в РБългария ; 

 Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола; 

 Национална програма за контрол на ехинококозата при хората и животните;  

 Национална програма за укрепване капацитета на Република България за опазването от 

внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото 

здраве; 

 Национална стратегия за защита правата на децата на улицата; 

 Превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом и намаляване броя на децата 

отглеждани в специализирани институции в РБългария и тяхната социална реинтеграция; 
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 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, ценности. 

 

 

 

Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция - Бургас 
 

 

Цели за  

2013 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор за самооценка  
4.напълно постигната цел  

/100 %/ 

5.задоволително постигната 

цел /50 и над 50 %/ 

6.незадоволително постигната 

цел / под 50 %/ 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2013 г./ 

Индикатор за текущо 

състояние 

/ отчетен в края на 

2013 г. / 

 

1 2 3 4 5 6 

1.Изпълнение 

на 

Националния 

имунизационе

Обхващане на 

подлежащото  на  

имунизации 

население 

Постигане на 

висок 

имунизационен 

обхват 

95 % обхванато от 

подлежащото на 

имунизации 

население 

97, 92 % 2 
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1 2 3 4 5 6 

н календар 

2.Оптимизиран

е на 

дейностите по 

държавен 

здравен 

контрол 

1.Усъвършенств

ане на системите 

за мониторинг 

на жизнената 

среда. 

 

1.Изпълнение на 

мониторинговит

е програми и 

анализиране на 

риска за 

здравето на 

човека от 

влиянието на 

факторите на 

жизнената среда. 

95% от планирания 

мониторинг 

 

1.Изпълнение на 100 % 

планираните 

мониторингови 

програми: 

-питейни води; 

-води за къпане; 

-други 

 

 

1 

 2.Подобряване 

контрола на 

предлаганите на 

пазара продукти 

и стоки със 

значение за 

здравето на 

човека. 

2.Ограничаване 

разпространение

то на пазара на 

продукти и 

стоки със 

значение за 

здравето на 

човека които не 

отговарят  на 

нормативните 

изисквания 

 

1.100% изпълнение на 

предвидените в 

Указанието за 

планиране на 

дейността на РЗИ: 

-тематични проверки; 

-лабораторни 

анализи; 

2.100%проверки  

RAPEX RASFF 

3.100% проверени 

сигнали за наличие на 

опасни продукти на 

пазара. 

2.Извършване на контрол 

на пазара на продукти и 

стоки със значение за 

здравето на човека: 

-козметични продукти; 

-бутилирани води; 

-хим.вещества-

извършени общо -5036 

проверки 

1 

 3.Контрол по 

спазване  на 

здравните  

изисквания в 

обектите  с 

обществено 

предназначение 

3.Намаляване на 

риска за 

здравето на 

човека и 

спазването на 

нормативните 

изисквания в 

обектите с 

обществено 

предназначение.  

100% от 

предвидените в 

Указанието за 

планиране на 

дейността на РЗИ 

проверки, съобразно 

оценката на риска и 

планираните 

тематични проверки 

 

3.Извършени проверки 

на обекти с обществено 

предназначение 

- систематичен  контрол; 

-насочен контрол – 

извършени общо 11191 

проверки 

 

 

1 

 4.Подобряване 

на формите и 

начините за 

предоставяне на 

информация за 

обществеността 

4.Повишаване 

информираностт

а на населението 

 

 

100 % от 

предвидените в 

Указанието за  

планиране на 

дейността на РЗИ 

 

4.Предоставяне на 

актуална информация за 

дейностите по държавния 

здравен контрол 

 ( проведени 

пресконференции, 

публикувани 

информационни 

материали, 

актуализиране на 

публичните  регистри и 

др. 

1 

3.Ограничаван

е на рисковите 

за здравето 

фактори чрез  

повишаване на 

Провеждане на 

информационни 

кампании: 

1. Световен ден без 

тютюн на 31 май 

Повишаване на 

информираност 

на населението 

Провеждане на 

информационни 

кампании 43 1 
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1 2 3 4 5 6 

иформираност

та  на 

населението 

2. Международен 

ден без  

тютюнопушене 

– м. ноември 

3. Седмица за 

борба със 

затлъстяването –

м. октомври 

4. Седмици за 

насърчаване на 

кърменето- м. 

август 

5.Кампания за 

физическа 

активност „ 

Движи се и 

победи”- м. май 

4.Въвеждане 

на система за 

мониторинг на 

лечебните 

заведения за 

болнична 

помощ по 

спазване 

медицинските  

стандарти и 

определените 

критерии за 

оценка на  

лечебните 

заведения 

Текущ контрол 

за изпълнение на 

медицинските 

стандарти от 

РЗИ по повод 

жалби, проверки 

и анализ на 

резултатите 

Предложения за 

оптимизиране на 

текстовете в 

стандартните по 

отношение 

мониторинг на 

качеството 

Необходимост от 

подобряване 

взаимодействието 

между ИАМО, РЗИ и 

МЗ при 

осъществяване 

правомощията на 

институциите за 

контрол на  

медицинските 

дейности 

Констатирани 

противоречия в 

текстовете между 

отделните стандарти, 

необходимост от 

промяна в някои 

неадекватни 

изисквания по нива 

на компетентност в 

тях. 

Подобрено 

взаимодействие между 

ИАМО, РЗИ и МЗ при 

осъществяване 

правомощията на 

институциите за контрол 

на медицинските 

дейности 

Създадена организация 

за подобряване на  

изискванията с оглед 

предприемане на 

нужните решения;  

актуализирани 

стандарти. 

2 

5. Развитие на 

дейности, 

които да 

подпомогнат 

процеса на 

преструктурир

ане на  

болничния 

сектор 

Анализи за 

възможностите 

за развитие на 

дневен 

стационар, 

еднодневната 

хирургия и 

долекуване в 

лечебните 

заведения в 

региона 

Създаване 

условия за 

стимулиране на 

тези дейности 

Лечебни заведения в 

които има 

възможности, но не 

са развити тези 

структури 

Предоставена 

информация за 

готовността за въвеждане 

на дневен стационар, 

еднодневната хирургия и 

долекуване в лечебните 

заведения в региона при 

приемане на законовите 

промени 

2 

6.Определяне 

на адекватен 

статут на  

Участие при 

изготвяне на 

НЗК след 

Изготвяне на 

областни 

здравни карти 

Изготвени областни 

здравни карти 0 3 
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1 2 3 4 5 6 

лечебните 

заведения, 

съобразен със 

здравно- 

демографските 

реалности и с 

потребностите 

от медицински 

услуги за 

съответния 

регион 

законодателни 

промени за 

развитие на 

концепцията за 

задължителна 

здравна карта 

7.Извършване 

анализ на 

потребностите 

на населението 

от здравна 

помощ и 

състоянието на 

лечебните 

заведения  и 

съответни 

промени в 

Закона за 

лечебните 

заведения, 

касаещи 

статута им и 

извършваната 

от тях дейност 

Проверки и 

анализи на 

избора на лекар 

Изготвяне на 

анализи, 

предложения за 

нормативни 

промени при 

нужда 

Изготвени анализи, 

предложения за 

нормативни промени 

9 1 

8.Повишаване 

доверието 

между лекаря 

и пациента 

Повишаване на 

контрол по 

отношение 

информираното 

съгласие на 

пациентите 

Подобрена  

информираност, 

а оттам и 

подобрено 

доверие 

Подобрен контрол по 

отношение 

информираното  

съгласие на 

пациентите 

Извършено анкетно 

проучване на 160 лица 

1 

9.Изграждане 

на регистър на 

здравните 

професионалис

ти ( лекари, 

специалисти 

по  здравни 

грижи и др.) 

Участие при 

събиране на 

данните за 

изграждане на 

регистър на 

здравните 

професионалист

и  

( лекари, 

специалисти по 

здравни грижи и 

др.) 

Изградени 

регистри на 

лекари, лекари 

по дентална 

медицина, 

магистър 

фармацевти, 

медицински 

сестри, 

акушерки и 

асоциирани 

медицински 

специалисти 

Предоставена 

информация за  

изграждане на 

регистър на здравните 

професионалисти 

( лекари, специалисти 

по здравни грижи и 

др.) 
4 1 

10.Завършване 

на 

изпълнението 

на Политика за 

Осъществяване 

на 

взаимодействие 

с Дирекциите на 

Внедряване на 

софтуер в 

лечебните 

заведения за 

Гарантиране на 

социални услуги за 

психично болните 

Изграждане на проход от 

болничното лечение към 

социалните услуги за 

психично болните 

2 
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1 2 3 4 5 6 

психично 

здраве на 

РБългария 

2004-2012 г. и 

Национален 

план за 

действие към 

нея 

АСП по места; 

Подпомагане на 

процеса на 

деинституциона

лизация на 

психично 

болните 

лица с психични 

разстройства 

11.Подобряван

е на 

организацията 

на 

медицинската 

помощ при  

спешни 

състояния 

Участие в 

организацията 

при въвеждане 

на 

телемедицински 

технологии 

Подобряване на 

качеството на 

оказваната 

спешна 

медицинска 

помощ 

Логистично 

осигуряване на 

пилотното въвеждане 

на предаване на ЕКG 

данни от мобилните 

екипи до лечебните 

заведения за 

болнична помощ 

Обоснована 

необходимост  от 

телемедицински 

комуникации 
2 
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Глава II: ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО ДЕЙНОСТИ 

 

Раздел I: ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели 

2. Квалификация и регистрация на морски лица  

3. Контрол на корабите в пристанищата 

4. Контрол на корабоплаването в териториални води и по корабоплавателния път 

5. Контрол и опазване на морската среда  от замърсяване 

6. Търсене и спасяване  

7. Експлоатационна годност, регистри и контрол на пристанищата 

 

Раздел ІІ. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Присъединяване към международни договори 

2. Изменения и допълнения на закони и подзаконови нормативни документи 

 

Раздел III.  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

1. Европейски съюз  

2. Международна дейност 

3. Проекти 

 

Раздел IV. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

1. Финансово-икономически резултати на ИАМА 

2. Проверки 

3. Процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за приложението му 
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4. Материални активи на ИАМА 

5. Обучение на персонала 

6. Жалби 

7. Система за управление на качеството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Териториалната компетентност на Дирекция „Морска администрация” - Бургас е от 

нос Емине до Българо-турската граница.  

Персоналът на дирекцията по щат е 59 души. 

 

Глава II: ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ПО ДЕЙНОСТИ 

 

Раздел І. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ  

 

Резултатите от изпълнение на възложените функции на дирекцията са както следва: 

 

1. Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели 

  

1.1. Вписвания в регистъра на корабите 

 а) вписани кораби в регистъра на кораби: 

 През отчетната година е извършена регистрация на 228 морски плавателни съда (за 

2012г. - 259). Вписани са промени в регистрацията на 371 плавателни съда (за 2012г. 

промените са 296). Регистрираните малки плавателни съдове в по-голямата си част са 

закупени втора употреба съдове и малка част собствена постройка. 

 На основание регистрацията (вписването на кораби в регистъра), промените в 

ригистрацията и промени свързани с технич. характеристики на съдовете са издадени 10 

броя Свид. за регистрация на големи кораби и 667 бр. свидетелства за регистрация на малки 

кораби. За сравнение с предходната година, техният брой е бил съответно 6 бр. и 650 бр. 

Издадените в повече свидетелства от записите в регистъра е поради преиздаване на 

документа след загубване или призчисляване на БТ, съгласно коефициента за риболовните 

кораби. 

На основание промените в КТК, влязлата в сила нова „Наредба  за плаванeто и граничния 

режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища 

на Р. България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за 

спорт, туризъм и развлечение, както и извършването на водно-атракционни услуги с тях” ( 

ДВ бр. 99/15.12.2009 г.) и промените в Наредба № 1 – за вписване в регистъра на корабите и 

Наредба № 5” – за корабните документи продължи регистрацията на джетове и съгласуване 

разполагането на водни бази по плажната ивица на Р. България. За 2013г. бяха вписани в 

регисъра на пристанище Бургас 75 бр. джетове (за 2012г. - 118) и беше съгласувана 

експлоатацията на 85 броя водни бази (за 2012г. - 79). С шест зони повече от 2012г.  

Разпределени са в следнте райони: 
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район Несебър  общо 35 – включващ плажовете разположени в к.к. „Елени” – 4 зони, гр. Св. 

Влас – 8 зони; к.к.”Слънчев бряг” – 14 зони, с. Равда – 7 зони ( за 2012г броя им е 9 – 

тенденция към намаляване) и гр. Несебър – 2 зони;  

район Поморие – 5 зони; район Созопол – включващ пажовете в к-г”Черноморец” - 2 зони, к-

г „Градина” – 4 зони, к-гКаваци и Смокиня – 3 зони, к-г „Златна рибка” – 1 зона и гр. 

Созопол – 3 зони, район Бургас – 5 зони ( 3 зони за 2012г) ; район Приморско  - „Перла ” – 2 

зони, тр. Приморско – 6 зони, гр.Китен – 5 зони  и Аркутино – 1 зона; район Царево – 9 зони 

( за  2012 са само 3, тенденция към увеличаване на броя на зоните в раона) ,  район Ахтопол – 

4зони.   

 

През 2013г. инспекторите от отдел ПОРКК направиха предложения по отношение 

структурата и програмирането на електронния регистър като програмен продукт и правене 

на справки по различни критерии на вече въведените данни . 

 

 б) заличени кораби от регистъра на корабите: 

 През 2013 г. от регистъра на корабите са заличени общо 116 бр. морски кораби. Този 

брой през 2012 г. е бил 87. Основните причини за отписване на корабите от регистъра са 

основно две: 

- лошото техническо състояние на плавателните съдове, породено от висока възраст и не 

рентабилни ремонти с цел привеждане в съответствие с изискванията на международните 

документи;  

 - обичайните търговски отношения между корабособствениците при покупко-продажби и 

извеждането на съдове извън териториалния район. 

 1.2. Преглед и измерване на кораби 

 а) измерване на кораби  

 Измерването на корабите с цел определяне на техните технически характеристики и 

бруто и нето тонажа се явява основа за издаване на мерително свидетелство и свидетелство 

за годност. Данните от това измерване определят и приложимите технически и 

организационни изисквания към конкретния кораб и се отразяват в останалите документи, 

влияят върху определяне на данъци и такси, които заплаща корабопритежателя. През 2013 г. 

в ДМА-Бургас са извършени измервания на общо 7 кораба (на които е издадено мерително 

свидетелство) и обмер на 146 кораби и лодки свързан с процеса на регистрация( за 2012 г. – 

132). 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. 

Издадени са 3 мерителни свидетелства през 2013г.  (За 2012г. е 1). 

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

документи: 

 Тази дейност се обуславя от изискването всички кораби да отговарят на определени в 

различни международни и национални документи технически норми.  Това съответствие се 

удостоверява със съответен документ. През изминалата 2013 г., ДМА-Бургас е извършила 

прегледи на 2136 бр. кораби и лодки, в това число на 106 плав.съда за сезонен превоз на 

хора. През 2012 г. тази цифра е била съответно 2152 бр.в това число 191 плавателни съда за 

извършване на сезонен превоз на хора.  

През 2013г. инспекторите от ДМА-Бургас, продължиха преизчисляването на бруто 

/нето тонажа на нововключените в риболовния регистър риболовни кораби, в съответствие с 

Европейският регламент за тонажа на риболовните кораби.Изготвени е изпратени в ИАРА 

справки за ново - включените кораби в риболовния регистър.Попълнен е електронният 

регистър на риболовните кораби с нововключените през 2013г. риболовни кораби за района  

от териториалната компетентност на Дирекцията и отделно са изготвени досиета на хартиен 

носител, от където е възможно да се прави при поискване пълен документален запис. 

 в) прегледи на системата за безопасно управление на кораби и компании (ISM Code) : 
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 През 2013 година са извършени 2 прегледа на кораби и 2 прегледа на компании. 

Данните за 2012 г. съответно са: 1 преглед на кораб и 1 заверен документ на компания. 

г) извършени прегледи, съгласно ISPS Code: 

 През 2013г. не са извършвани прегледиа и няма издадени документи по ISPS Code.  За  

2012 година прегледите са  3. 

 д) в съответствие с процедурата за регистрация на 406 MHz COSPAS-SARSAT 

EPIRB се подготвят всички данни за EPIRB, монтирани и използвани от българските 

кораби.  

Регистрацията им се извършва в Световната база данни на COSPAS-SARSAT. 

Осигурен е достъп до тази база данни на Националния координатор, на Спасително-

координационния център – Варна и на специалистите от отдели ПОРКК на ДМА - Варна и 

ДМА - Бургас.  

 е) в сила е процедурата за издаване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера и 

разрешителни за използване на корабни радио станции.  

 

1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанищата. 

контрол на българските кораби (Flag State Control) 

  

С цел подобряване техническото състояние на българските кораби след освидетелстване се 

извършват периодични проверки. Този контрол се извършва от служители  от отдел 

“ПОРКК”. При констатиране на несъответствия на действителното с изискваното състояние 

на кораба, корабите биват задължавани да отстранят преди отплаване нередностите, които 

могат да доведат до задържането им в чужди пристанища при проверка по реда на 

държавния пристанищен контрол. По реда на Администрацията на знамето в териториалния 

район на ДМА – Бургас през 2013г. са направени 2 проверки. През 2012г.са направени 6 броя 

проверки.  

 

1.4.  Проверки по искане на други ведомства  

 През 2013 г. са извършени редица проверки по искания от : 

- Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност 

- РС „Гранична полиция” 

- ТП на НАП 

- Районна прокуратура – Бургас 

- ДАНС 

- Областна управа - Бургас 

2. Квалификация и регистрация на морските лица 

 извършени са следните дейности: 

2.1. Поддържане на регистър на морските лица.  

   

 През 2013г. в Д”МА”-Бургас продължава да се работи по актуализирането и попълването на 

данните в новия  електронен регистър, като успоредно с това продължава поддържането на 

регистър на морските лица и на хартиен носител, както е по изискванията на Наредба 6 за 

компетентност на морските лица. Особено внимание се обръща на актуализиране данните в 

регистрите на здравословната годност на морските лица, което според международните 

нормативни документи е задължение на администрацията. Може да се каже, че изцяло са 

попълнени пропуските и за курсовете за специална и допълнителна подготовка. Всички 

командирования и откомандирования, на лицата водещи се на отчет в ДМА-Бургас се 

въвеждат в електронния регистър в момента на представяне на записка от лицата на гишето. 

През 2013 година са извършени 2773 командирования/ откомандирования и са въведени в 

електронния регистър. За 2012г. броят е бил 3441. Тенденцията към намаляне се дължи на 

по-големия брой издадени моряшки книжки и отпадане частично на необходимостта лицата 

да минават всеки път за командироване и откомондироване. Отделно се въвеждат всички 
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лица придобили правоспособност „ водач на кораби до 40 БТ” и „ шкипър на плавателен съд 

за спорт и развлечение”, чийто курсове и изпити са проведени в отговорния ни район.          

 

2.2. Издаване на документи на морските лица - моряшки паспорти, моряшки 

(служебни) книжки, свидетелства за правоспособност и потвържденията им, 

свидетелства за специална и допълнителна подготовка, удостоверения за плавателен 

стаж, екипажни списъци и др.  
   

Издадените моряшки паспорти през 2013г. са 496 броя. (За 2012г. съответно са издадени 317 

бр.) Поради настъпилите промени в Закона за българските лични документи от ДМА-Бургас 

още през 2010 година бе направено предложение за промяна и актуализация на 

Инструкцията за издаване на моряшки паспорти, през изтеклата година предложението бе 

актуализирано и отново изпратено, но към настоящия момент все още не е променена, което 

създава известни затруднения и различия при издаването им в отделните дирекции и което 

не веднъж е споменавано в докладите при провеждането на вътрешни одити в отделните 

дирекции. От отдела е направено предложение и за инструкция за унищожаване на моряшки 

паспорти, което също е задължение по закон. 

 Съгласно Международната конвенция STCW 1978, както е изменена, всички 

български правоспособни лица, участващи в международно плаване по море трябва да бъдат 

снабдени със свидетелства за правоспособност, съдържащи атрибути съгласно формата, 

предвидена в Конвенцията и в Наредба №6. Издадените свидетелства за правоспособности 

през 2013 година са 5038 броя(за 2012 г. – 3655 бр.), в това число: за „Водач на кораб до 

40БТ” - 775 бр.(за 2012г-1015бр.); свидетелства за специална и допълнителна подготовка е 

3585 броя, (през 2012г.-са били 2143 броя) и 1 потвърждение на свидетелство за 

правоспособност. Отделно са издадени 366 удостоверения за плавателен стаж(за 2012г.-414 

бр.). Броят на издадените моряшки книжки през 2013г. е 524. За 2012г.-съответно са били 323 

броя. Служители от отдела участваха в актуализацията на формата на свидетелства за 

специална и допърнителна подготовка, съгласно международните изисквания. 

 

2.3. Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност. 

Общият брой изпитани лица чрез системата за електонно изпитване през 2013г. е 711 броя   

(за 2012 г. са изпитани 694 лица). В това число не са включени изпитаните лица, преминали 

курсове за ревалидация, тъй като протоколите се изготвят от учебните заведения, независимо 

че се одобряват от директорите на ДМА и в изпитните комисии са включени служители на 

ИАМА.При проверка на документите на кандидатите за допускане на изпит са разгледани 

104 дневника за практическа подготовка и са съставени също толкова протокола.  През 

2012г.броят е бил пак толкова. Специалисти от Дирекцията участваха в разглеждането на 

изпитните въпроси за мехеническите правоспособности и групирането им по компетенции и 

подкомпетенции. 

 ДМА-Бургас разработи и представи за одобрение 2 национални стандарта : Подготовка за 

работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз” и „ Подготовка за работа на танкер газовоз”, 

които вече са одобрени. Към момента се разработва и „ Управление на операции на нефтен 

танкер”  

 

2.4. Проверка и независима оценка на морските учебни заведения и центрове.  

 Съгласно Наредба № 6 учебните заведения и центрове трябва да представят за 

одобряване в ИАМА курсовете и учебните програми по които обучават. Съгласно 

разпоредбитена чл.88а на КТК са извършени 5 проверки на морски специалности в учебни 

заведения и центрове (през 2012г. също са 5 броя), спрямо материалната база, учебните 

програми и лекторския състав. На база на резултатите от проверките са издадени 

необходимите разрешителни за провеждане на одобрени от ИАМА подготвителни курсове и 

образование. Извършените проверки на учебния процес в курсовете за специална и 

допълнителна подготовка са 61. През 2012г.са били 27. По заповед на изпълнителния 
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директор наши специалисти са участвали в съвмесни проверки на учебни заведения и 

центрове във Варна . 

2.5. Споразумения с чужди администрации за признаване на свидетелства за 

правоспособност.  

  

 

2.6.  Верификация (потвърждаване на автентичността) на документи  

 По искане на чужди корабопритежатели, менинг-агенти и администрации през 2013г. 

има извършени 40 проверки и изпратени отговори за издадени от ИАМА документи на 

български морски лица ( през 2012г.броят им е бил 32). Освен това при поискване от страна 

на морските лица се заверяват и/или легализират копия на издадени от администрацията 

документи. През изтеклата година те са 675 броя. За 2012г.са били 408 броя. 

  

  

3. Контрол на корабите в пристанищата 

Извършени са следните дейности: 

3.1. Входящо-изходящи контроли 

 На основание промените в Наредба № 7 се прекрати обработката на документи 

относно оформяне на входящо-изходящи контроли на корабите от служители на агенцията. 

Същите документи вече се подават и обработват в направление „Обслужване на корабния 

трафик” на ДП „Пристанищна инфраструктура” 

 

3.2. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (PSC)  
 

Във връзка с дейността по ДПК, в ДМА - Бургас се извършват проверки на чужди кораби, 

посещаващи българските пристанища и при констатиране на несъответствия  - предприемат 

предвидените мерки, съгласно международните актове за държавен пристанищен контрол. 

ДПК в гореспоменатите дирекции се извършва от инспектори, съгласно Наредба № 12, 

Парижкия меморандум за разбирателство и Резолюция А.787(18) на Международната морска 

организация за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол. За отчетния период 

жалби по отношение проявен субективизъм или неправомерни действия на инспекторите не 

са получавани. При всяко задържане на кораб са информирани администрацията на 

държавата на знамето и класификационната организация.  
 

През 2013г. са извършени 297 проверки на кораби посетили пристанище Бургас. (за 2012 г. 

техният брой е бил 317). 

Задържаните кораби за през отчетната година  са 11 (за 2012г. са 14).  

 

Инспектираните кораби (297) по техния тип (в брой и процент) са както следва: 

 

ТИП КОРАБ ДМА Бургас 

  Генерални товари 6 2,02% 

Бълк кериъри 48 16,16% 

Химически танкери 2 0,68% 

Нефтени танкери 57 19,19% 

Контейнеровози - - 

RO-RO - - 

Хладилни - - 

Други 184 61,95% 

 

 По отношение на това кои признати организации и класификационни дружества 

обслужват корабите,  разпределението е както следва: 

 

№ Призната организация/ Инспектирани Със Задържани 
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класификационно дружество забележки 

1 American Bureau of Shipping 20 6 1 

2 Bureau Veritas 36 21 3 

3 Det Norske Veritas 9 2 0 

4 Germanischer Lloyd 27 17 1 

5 Lloyd’s Register 13 3 0 

6 Nippon Kaiji kyokai 31 20 3 

7 Russian Maritime Register of Shipping 62 44 1 

8 Korean Register of Shipping 2 0 0 

9 Registro Italiano Navale 10 7 0 

10 China Classification Society 1 1 0 

11 Други класификационни дружества 86 80 2 

 Общо 297 201 11 
 

През 2013 г. вследствие на извършени инспекции по реда на държавния пристанищен 

контрол е баниран 1 кораб ( кораби, на които е забранено посещението на пристанища от 

Европейския съюз). (За 2012г.няма банирани кораби). 

 

3.3. Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове. За отчетния период в 

ДМА - Бургас са заверени 300  товарни плана (за 2012 г. – 269 бр.). 

 

 

3.4. Превантивен и текущ контрол през летен сезон 2013г. върху движението на 

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

услуги  

 За летния сезон на 2013г са  извършени следните проверки: 

 

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

извършени с катерите на ДМА Бургас: 

 

          През летен сезон 2013г в района на несебърски залив (Несебър, Сл. бряг, Св.Влас, 

Елени), в продължение на 1 месец ( от средата на юли до средата август) ежедневно 

дежуреше спасителен катер „Тангра”. 

             Освен ежедневните дежурства (31 броя) са извършени и още 7 броя внезапни 

масирани проверки това число 4 броя по северното (Поморие, Равда, Несебър, Сл. бряг и 

Св.Влас) и 3 броя проверки по южното (Бургас, Созопол, Приморско, Китен, Царево, 

Ахтопол) черноморие, при което са проверени общо 164 лодки, в това число 106 лодки за 

превоз на пътници и 58 внезапни проверки на  други лодки. За сравнение с  2012г внезапните 

проверки бяха 36 броя, но нямаше ежедневно дежурство с катер. Проверените лодки през 

2012г.са били общо 139 броя. 

 

3.4.2 Проверки по суша извършени от инспекторите на ДМА Бургас – самостоятелни 

или съвместни с МРР и областна управа на зоните за предоставяне на 

водноатракционни услуги.  

Направени са общо 146 проверки на всичките 86 зони за предоставяне на 

водноатракционни услуги през летен сезон 2013. За сведение през 2012г.проверките на водни 

бази са били 107 броя. В началото на летен сезон 2013г (за периода от 19 юни до 28 юни) са 

направени  общо 60 първоначални проверки при разкриване на базите. В разгара на сезона 

(периода от 8 до 20 август) са проверени всички 86 зони. Установява се тенденция за 

свеждане до минимум на нарушенията. Не са констатирани такива, които да обосновават 

написването на актове.  

 

3.4.3 Съставени актове и фишове в резултат на проверките 
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Общия брой на съставените фишове  за летния сезон са 21 бр. (за 2012г.- 58бр.), в това 

число по райони както следва:  

 В Несебър – 11бр.;  Бургас – 1 бр.; Приморско – 7 бр.; Царево – 2 бр.; Най-често 

срещаните нарушения са следните: 

- валидно издадените документи не са на борда на лодката; 

- не е маркирано спасителното оборудване; 

- нечетлива маркировка. 

 

 Съставени са 2 (два) акта за установяване на административно нарушение свързани с 

проверка по сигнал за развърната несъгласувана по установения ред зона за предлагане 

на водноатракционни услуги. Единият е съставен на лицето управлявало парсейлинга, а 

другият акт е съставен на концесионера на плаж „Слънчев бряг - север”. За 

2012г.актовете също са били 2. 

 Съставен е 1(един) акт на малък плавателен съд, че превозва хора преди да е получил 

„Свидетелството си за сезонене превоз на хора”. 

 

Търсеният превантивен ефект и регулярният текущият контрол оказаха своето 

влияние, както върху собствениците и водачите на лодки, яхти и джетове, така и върху 

концесионерите и операторите на плажове и водни зони. Съдействието между 

различните органи и ведомства, осъществяващи контрол беше на необходимото ниво.  

 

3.4.4 Други проверки от инспекторите на ДМА Бургас 

 

- Извършени са 3(три) контролни проверки ( на 22 и 26 март и 02 април 2013г.) на 

представителствата в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево и Ахтопол, в 

които е проверявана организацията на работното място, на работното време, носенето 

на униформа и воденето на досиетата на извършените прегледи;  

 

- Извършени са проверки на състоянието на  всички 19 пристана за сезонен превоз на 

хора в началото на сезона. 

 

4. Контрол на корабоплаването в териториални води и по корабоплавателният път. 
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От ДМА-Русе и Лом 

 

5. Контрол и опазване на морската среда от замърсяване 

 Извършени са следните дейности: 

Извършените проверки, свързани с контрола и опазването на морската среда, през 2013г.са (Табл.1). 
  

ПРОВЕРКИ ПО МАРПОЛ, В Т.Ч. ДМА-Бургас 

Проверки на кораби (по Наредба № 15) 311(238) 

Проверки по сигнали за замърсяване на морската 

среда 

14 (12) 

Периодични проверки на чистотата на водите в 

акваториите в пристанищата, рейдовете и 

кейовите места 

169 (152) 

ОБЩО  494 (402) 

 

Забележка: В скоби са показани данните за 2012 год. 

 

 

Издадени актове за нарушения и съответни наказателни постановления както следва (Табл. 2): 
Табл. 2 

Брой санкционирани нарушители за неспазване на 

нормите за опазване на морската среда 

ДМА-

Бургас 

10(6) 

 

Забележка: В скоби са показани данните за 2012 год. 

 

 

   Процентно покриване на проверките, извършени по реда на Наредба №15, в това число и проверките по реда на т.7.1.2.2. ПК 09-01, 

документирани съответно с ФК 09-01-04 направени след промяната на ПК 09-01, в сила от   04.01.2013г,. в  ДМА-Бургас (табл.3). 
 

Табл.3 

Под юрисдикцията на ДМА   Бургас 

Общ брой кораби, посетили пристанищата  1446(1439) 

Брой проверени кораби по Наредба № 15 от 

КОМС 

311 (21.50%)  

{238(16.54%)} 

Брой проверки извършени от PSC по реда на 92 
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т.7.1.2.2. ПК 09-01, документирани съответно с 

ФК 09-01-04.  

Брой проверени кораби по Наредба № 15 общо 

от КОМС и PSC 

403 (27.87%) {555(38,57%)} 

 

 През 2013г са извършени 39 контролни проверки на корабното гориво, използвано от корабите, посещаващи Пристанище - 

Бургас, съгл. ПК 09-07,  при които  са констатирани 4 несъответствия, за които са наложени съответните административни наказания.  

През периода няма регистрирани жалби в отдел КОМС –Бургас (за 2012 год. - също няма такива). 

  През 2013 не са регистрирани сериозни замърсявания, които да налагат активирането на Областния План за борба с нефтени 

разливи, посредством специализираните сили и средства на МАСО за ликвидиране на последствията, с изключение на многобройните 

сигнали за замърсяване на Южното Черноморие в периода 24-28.08.2013г  с палмово масло, което е  неразтворимо във  вода, въпреки 

това, контакт с вода може да доведе до по-ниски разтворими мастни киселини и глицерол, които причиняват гранясване заедно с 

промените в цвят (жълто до кафяво), аромат и вкус, както и желиране и сгъстяване. 

 Предвид факта, че палмово масло не се обработва в нашите морски пристанища отправихме официално искане от ДППИ, като  

предприятие предоставящо услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, да ни предостави 

данни относно преминаващите танкери през периода 20-25.08.2013г.  в район с  координати 42°15’N  28°10’E; 42°15’N 28°16’E; 

42°19’N 28°10’E;  42°19’N 28°16’E.  ДППИ, с писмо от 12.09.2013г е предоставило списък на корабите, чиято дестинация е била 

българско морско пристанище за посочения период или е отплавало от такова. След селекция на предоставената информация 

възможните източници с дестинации Бургас са били инспектирани. Предвид факта, че селектираните танкери не са превозвали такъв 

товар в последните месеци, не е доказана евентуалната възможност извършване на този тип замърсяване. В информацията на ДППИ не 

бяха включени корабите транзитно преминаващи през предполагаемия район на  изхвърляне на  замърсените  води. Р. България не е 

ратифицирала OPRC-HNS Protocol 2000, няма план за действия при такъв тип замърсявания, както и съответните сили и средства за 

реакция. 

 Извършени са актуализиции на две  ПК: 

-  В ПК 09-01  за достигане на изискуемите 25% проверки, извършени по реда на Наредба №15,  е въведена нова форма ФК 09-01-04 

„Проверка по Наредба 15”, към която се прилага доклад по ПК 07-02; 

- В ПК 09-07 Пробоотбор за доказване съответствието на  използваните корабни горива с националните изисквания за 

качество. 

 Подготвен и изпратен годишния отчет за 2012г  на Консултативната група по екологични аспекти на корабоплаването  (ESAS 

AG) към Черноморската Комисия.   

 

6.  Търсене и спасяване 
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Извършени са следните дейности: 

В Морския спасително-координационен център (МСКЦ) се осигурява 24 часово непрекъснато дежурство на смени по 12 часа (в 

т.ч. и на плавателните средства).  

През отчетния период в отговорния район на ДМА-Бургас са получени общо 34 сигнали за бедствия, в това число и чрез 

единната система за оповестяване – тел.112.  

27 от сигналите са били действителни, общия брой на хората в бедствията са били 42, от които 34 човека са били спасени, а 8 

човека са открити мъртви, главно вследствие на удавяне на неохранявани плажове, където времето за ефективна реакция е няколко 

минути.  

Основни операции по търсене и спасяване, в които са участвали спасителните средства на ИАМА, опериращи в отговорния 

район на ДМА-Бургас: 

 На 11.06.2013, чрез тел. 112 е получен сигнал за м/к „Шелф” останал без ход на траверс на нос Таласакра, с 4-ма души на 

борда.  На половин миля от н. Таласакра , в т. с координати  42°27’484N  27°38’718E с/к «Спасител -4» е  е открил катера на 

котва, хората на борда в отлично състояние; 

 На 22.08.2013г.  в 14:35 е получен сигнал за пожар на борда на м/к “Steamer”, IMO No 7431686, флаг Того,  намиращ се на рейд 

–Бургас. След получаване на сигнала е свикан щаба на МАСО и е активиран морския аварийно –спасителен отряд. С/к 

Спасител 4  е дислоциран в района на горящия кораб готов да окаже помощ при необходимост. По време на операцията 

екипажът на катера следи ситуацията и докладва за огън излизащ от надстройката на лодъчна палуба на левия борд. 9-

членният  екипаж е  бил във видимо добро физическо състояние, разположен на бака, готов за евакуация.  Пожарът е загасен 

от м/в “Multratug-25”.  

  

Експлоатация, поддръжка на плавателните  средства  средства собственост на ИА”МА”, опериращи в отговорния район на 

Д”МА”-Бургас и тренировки на екипажите: 

Спасителен катер „Спасител 2” бе предислоциран и предаден на ДМА-Русе.. 

Сключихме  нови договори за влог на гориво с Пристанище – Бургас ЕАД и „Куентин”ЕООД. 

За осигуряване нормална експлоатация и на основание утвърдения от Директора на Д”МА”-Бургас,  Годишен план за 

техническа поддръжка на ПС,  ежемесечно се извършва техническа поддръжка на корабите (корпус, системи, машини и механизми), 

съгласно  подробните месечни планове/отчети по ФК 02-05-02.  

Техническото обслужване на спасителните катери отдадени на доброволчески структури, се извършва регулярно от екипажите 

на ДМА-Бургас, което се документира с Протоколи. Повече от година с/к „Бургас” е извън експлоатация, поради ремонт на двигател 

десен борд, но се използва с/к „Спасител 4”. За целта той е базиран в Пристанище-Бургас и се обслужва от щатния екипаж на 

дирекцията.  
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 Участие на спасителните средства, опериращи в отговорния район на ДМА-Бургас в учение, за подобряване координацията на 

спасителните катери при бъдещи операции по търсене и спасяване на море. 

 През месец април 2013 г. с/ка Спасител 2, намиращ се в отговорния район на Д”МА-Бургас” е участвал  в едно планово учение 

организирано от доброволческа организация  СКВС Месембрия.  

 

7. Експлоатационна годност, регистри и контрол на пристанищата.  

  

7.1. Обезпечаване на безопасност в пристанищата на Р България в съответствие с нормативните изисквания за 

експлоатационна годност 

7.1.1. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност 

Извършените прегледи на експлоатационната годност на пристанищата и направените задължителни предписания и препоръки 

са основание за предприемане на адекватни мерки по поддържане и модернизиране на пристанищната инфраструктура, с цел 

осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в пристанищата. През отчетния период бяха издадени или преиздадени 

общо 12 удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ). 

При подаване на заявленията за издаване или преиздаване на удостоверения за експлоатационна годност в отделни случаи се 

констатира, че собствениците на някои пристанища с регионално значение и особено на някои пристанища по чл. 107–109 от Закона за 

морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) все още продължават да 

срещат затруднения в набавянето, респективно  комплектоването на документите за собственост. В едни случаи това е резултат от 

незавършени процедури по обособяване на общински или държавни имоти, а в други - поради липса на прецизна правна регламентация 

в отношенията на собственост в зоните на Черноморското крайбрежие.  Не винаги собствениците/операторите на пристанищата 

представят коректна документация, свързана с деклариране на експлоатационно-техническото състояние на пристанищната 

инфраструктура, както и на данни по размерите на инфраструктурните съоръжения. В частност, собствениците на някои рибарски 

пристанища внасят заявления за издаване на УЕГ и регистрация на пристанища, които не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за 

изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (по-нататък Наредба № 9), които дори нямат изградени съоръжения за 

приставане и швартоване на плавателните съдове, да не говорим за навигационното обезпечаване на корабоплаването.   

 

7.1.2. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата, издадени/преиздадени УЕГ, задължителни предписания и 

препоръки. 

В изпълнение на правомощията на дирекцията през отчетния период бяха извършени планови, текущи и целеви проверки на 

експлоатационната годност на пристанищните терминали в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, на 

пристанищата за обществен транспорт с регионално значение,  както и на рибарските и яхтени пристанища и на пристанища със 

специално предназначение (пристанища по чл. 107-109 от ЗМПВВППРБ).  
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Извършени са общо 125 проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали, в това число:  26 

планови, 77  текущи, 15 целеви и 7 по искане на пристанищните оператори. За 2012г.броят на проверките е бил 113 в това число 25 

планови и 68 текущи, 8 целеви и 12 по искане на пристанищните оператори.   

В резултат на извършените проверки и констатираните несъответствия и с цел привеждане на пристанищата в съответствие с 

изискванията на Наредба № 9 бяха направени забележки и предписания на операторите.   

 

7.1.2.1. Извършване на текущи проверки на експлоатационната годност - извършени са общо 77 текущи проверки на 

експлоатационната годност – по пристанищната инфраструктура и по изпълнение на технологичните процеси при обработката на 

товари в пристанищата и в пристанищните терминали (включително спазването на технологиите, разписани в картите за типов 

технологичен процес).  

  

7.1.2.2. Съгласуване на технологични карти – ТК (карти за типов технологичен процес – КТТП) – прегледани, съгласувани или върнати 

за доработка, изменения и допълнения са общо 9 действащи или нови карти за типов технологичен процес (технологични карти - ТК) 

за обработка на товари, като за периода на 2012г. са 21 бр. технологични карти. 

7.1.2.3. Регистрите на квалифицираната работна сила (база данни за правоспособните лица), назначени от пристанищните оператори за 

извършване на претоварни дейности се поддържат в актуално състояние. 

7.1.2.4. Контрол за изпълнението на плановете за приемане и обработка на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност; внесени, 

допълнени, изпратени 

 -  през периода 2013 г. са постъпили в Д”Морска администрация-Бургас”, за съгласуване и актулизация 6 (шест)  „План за приемане 

и обработка на отпадъци”.За 2012г.броят е бил 7; 

- през периода 2013 г. са извършени 25 проверки по изпълнение и прилагане на „План за приемане и обработка на отпадъци”. За 

2012г. проверките са били 18. 

7.1.2.5. Контрол изпълнението на плановете за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

- през периода 2013 г. са уведомени всички оператори за необходимостта от представяне на планове за работа при есенно-зимни и 

сложни метеорологични условия, след получаването им в Д”Морска администрация-Бургас” се извършени проверки на плановете и 

предприетите мерски за есенно-зимната подоготовка. 

- през периода 2013 г. са постъпили за актулизация и съгласуване 2 ( два) плана БАК. 

7.1.2.6. Контрол върху изпълнението на концесионните договори и на договорите по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ 

През отчетният период -2013г.; гл.инспектор от отдел „ЕГП” участва в работата на комисиите от МТИТС, свързана с 

концесионираните пристанищи терминали. 
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7.2. Контрол по спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за осигуряване 

безопасно осъществяване на товаро-разтоварни операции. 

 В изпълнение контролните фукции за 2013г. са извършени 70 бр. годишни планови прегледа с и без изпитание на СПО. 

Издадени са 10 бр. предписания за несъответствия в техническото състояние на пристанищните съоръжения с повишена 

опасност, забележките по които са отстранени в съответните срокове. Заверени са 20 бр. документи по чл.35 от ЗТИП. 

 

7.3. Поддържане и актуализиране на държавните пристанищни регистри 

През отчетната 2013г. се извършваше своевременна актуализация и бяха внасяни корекции в Регистъра на пристанищата и 

Регистъра на пристанищните оператори.  

Преиздадени (актуализирани) 10 броя удостоверения за регистрация на пристанища (за 2013- 10 бр.)  и 3 броя удостоверения за 

регистрация на пристанищни оператори(за 2013-3 броя). Разгледани са 8 броя Заявления за вписване/промени в регистровите данни. В 

регистъра на пристанищата са вписани промени на 16 пристанища от които 6 са служебно вписани поради изтичане на УЕГ, а в 

регистъра на пристанищните оператори 4 броя две от Заявленията са изпратени в Д”ИД” без да са върнати последващи Заповеди и 

Удостоверения за регистрация на пристанищен оператор. Две от Заявленията за вписване на промени са постъпили в дирекцията през 

2012г., а са вписани през 2013г. за това броя на събраните такси по Тарифа 5 не отговаря на броя вписвания в двата Регистъра. 

Актуализира се информационната база данни на пристанищната инфраструктура. 

7.4. Статистика на дейността  на морските и речните пристанища. 

  

Събиране, контрол и въвеждане на статистическата информация в регионалните и централната база данни чрез програмния 

модул STAT919 версия 6. 

     През 2013 година данните бяха своевременно осигурявани и подавани към съответните регионални звена и на централно 

ниво(ежемесечно) за обобщаване и въвеждане в съответната база данни. Програмата бе инсталирана на едно ново и преинсталирана на 

едно работно място.  

 Поддържането и обмен на оперативна информация за дейността на програмата се извършваше чрез WWW.PORT.BG/stat. 

Паралелно с нея се въвеждаха данните и в новата web базирана информационна система PORTSTAT. В началото на годината се 

направи работна среща на всички заинтерисовани и отговорни за предоставянето на статистически данни с цел запознаване с продукта. 

 Извън информацията, събирана чрез програмата STAT 919 през изминалата година продължи събирането на информация за 

дейността на яхтените и рибарските пристанища., пристанища със специално предназначение. 

 

 

http://www.port.bg/stat
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7.5. Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република България, обслужващи кораби от международно 

плаване с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, Регламент 725 и 

Директива 2005/65 на Европейския съюз. 

 През 2013 г. в изпълнение на разпоредбите Регламент 725 и Директива 2005/65 на Европейския съюз и на Наредба № 53 е 

извършено следното: 

- изготвени са 3 оценки на сигурността на пристанищата в териториалният район; 

- извършени са 21 текущи проверки по сигурността в териториалният район; 

- извършени са 3 проверки относно презаверка на удостоверенията за съответствия; 

- извършена е 1 първоначална проверка за издаване на удостоверенията за съответствия на ПС. 

- преиздавани са 3 удостоверенията за съответствия на ПС. 

 

 

7.6. Извършени съгласувателни процедури по чл. 112б до 112д от ЗМПВВППРБ. 

От Дирекция „Инспекционна дейност” 

 

   

Раздел ІІ. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1.  Присъединяване към международни договори. 

 От ИА”МА” 

 

2. Изменения и допълнения на закони и подзаконови нормативни документи.  
 Дирекцията е участвала при разработване на следните проекти на закони и подзаконови нормативни актове: 

 
- Предложения за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 

Република България; 

 

- Предложения за изменения и допълнения на Наредба № 9 за изискванията за          експлоатационна годност на 

пристанищата; 

 

- Създаване на методика за работа и проверовъчен лист по Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между 

членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя; 

 

http://www.marad.bg/upload/docs/Ndr_za_trydovite_gotova2.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/Ndr_za_trydovite_gotova2.doc
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- Прилагане на MLC в българското законодателство – Изготвяне на ПК 05-15 Извършване на прегледи и издаване на 

документи на конвенционални кораби съгласно Морската трудова конвенция; 

 

- Форми по качеството към процедура 05-14 корабни документи; 

 

-  Прилагане на ISPS Code в българското законодателство - Предложения за изменение на ПК 05-11 Сигурност на корабите 

в пристанищата ( ISPS Code) и разработване на 8(осем) нови форми по качеството към нея; 

 

- Предложения за изменение на ПК 05-01 вписване в регистъра на корабите,  промени  във ФК към тази процедура  05-01-

01 и 05-01-02; 

 

- Предложения за изменение на ПК 05-03 , ФК към тази процедура ; 

 

- Предложения за изменение на ПК 05-04 , ФК към тази процедура  05-04-01; 

 

- Предложения за изменение на ПК 07-01 входящ, извънреден и изходящ контрол на кораби; 

-  Предложения за изменение на ПК 07-02 държавен пристанищен контрол , ФК към тази процедура 07-02-01 и 07-02-02 ; 

 

- Предложения за изменение на ПК 07-03 експертен контрол по обработката на опасни товари; 

 

- Предложения за изменения и допълнения на Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите; 

 

- Разраработване на форма за измерване мощността на риболовните кораби; 

 

- Разработване на Сертификат и приложенията към него за енергиина ефективност на кораби; 

 

-  Разработване на предложения за изменеие на  Разпореждане 68. 

 

Раздел ІІІ.  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

1. Европейски съюз 

От ИАМА  
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2. Международна дейност 

На основание Заповед № 28/09.01.2013г.на Изп.директор на ИАМА Началника на отдела и 1 ст.инспектор от отдел  „КОМС” 

участваха в 21-вата среща на Експертната група по екологични аспекти на корабоплаването и в семинар на тема „Ефективно 

управление на ученията за борба с нефтени разливи”, организирани от постоянният секретариат на Черноморската комисия, които се 

проведоха в периода 14-20 януари в Истанбул (Турция). 

На основание Заповед № 95/23.01.2013г.на Изп.директор на ИАМА Началника на отдел  „КОМС”  участва в партньорска 

среща и второ заседание на управляващият комитет по проект ADВ(Мултимодална платформа Адриатическо море-река Дунав-Черно 

море), която  се проведе в периода 29 януари-02 февруари в Белград (Сърбия). 

 

             На основание Заповед № ЧР-170/06.02.13г.на Изп.директор на ИАМА, Директора на ДМА-Бургас участва в третата съвместна 

работна среща за координиране на операциите  по ликвидиране на замърсяването на морето и брега, която се проведе в периода 11-

16.02.13г. в Лисабон (Португалия). 

 

             На основание Заповед № ЧР-413/28.03.2013г.един главен инспектор от отдел „ПОРКК”,  участва в „4-ти Specialized Training fn 

Bulk Carriers and Their Cargoes”, които  се проведе в периода 14-20 април в гр.Хихон (Испания). 

 

             На основание Заповед № ЧР-573/26.04.2013г.един  инспектор от отдел „ПОРКК”,  участва в „29-ти PSC seminar”, организиран 

от EMSA които  се проведе в периода 27-31 май в Лисабон (Португалия). 

 

             На основание Заповед ЧР-618/09.05.13г.инспекторите по линия на ДПК и Директора на ДМА-Бургас участваха в работна среща 

по ДПК, която се проведе в периода 10-13 май в гр.Констанца (Румъния). 

 

На основание Заповед ЧР-632/13 май 13г.началника на отдел „КОМС”, участва в Третата партньорска среща по проект ADB, 

която се проведе в периода 21-25 май в Констанца (Румъния) 

 

             На основание Заповед № ЧР-776/10.06.2013г.началника на отдел „ПОРКК”,  участва в 22-рата сесия на Комитета по морска 

безопасност към Международната морска организация, която  се проведе в периода 11-23 юни  в Лондон (Великобритания). 

 

На основание Заповед ЧР-709/23.05.13г.един старши инспектор от отдел „КОМС”  участва в семинар на тема „Борба с 

нелегалните замърсявания на морската среда”, организиран от EMSA, който  се проведе в периода 03-06 юни в Лисабон. 
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На основание Заповед № ЧР -1356 /18.09.13г.началника на отдел КОМС – Дария Пишева и ст.инспектор К.Маркова участваха в 

22-рата среща на експертната група по екологични аспекти на корабоплаването към Черноморската комисия, която се проведе в 

периода 23-27.09.13г.в Истанбул (Турция). 

 

На основание Заповед № ЧР -….. /……...13г. Костадинка Маркова – ст.инспектор в отдел „КОМС” участва в семинар на тема: 

"Прилагане на Директива 1999/32 ЕС", 8-ма Среща на консултативната техническа група по подготовка и противодействие на морското 

замърсяване (CTG MPPR) и в 3-та среща на групата на потребителите на мрежата от специализирани кораби за ликвидиране 

последствията от нефтени разливи (Vessel User Group, VUG) който се проведе в края на октомври в Лисабон (Португалия). 

 

 

             На 7 – 10 октомври на основание заповед на зам.изпълнителният директор на ИАМА № ЧР-1475/04.10.13г. Директора на ДМА-

Бургас участва в среща на работна група „Сигурност и престъпност” към Aquapol, която се проведе в Антверпен (Белгия); 

 

             На основание Заповед № ЧР 1630/30.10.13г.на Изп.директор – гл.инспектор Ал.Илиев  участва в 31-ви PSC Семинар, който  се 

проведе в периода 18-23.11.13г.в Лисабон (Португалия); 

 

             На основание Заповед № ЧР-1716/19.11.13г.на изп.директор на ИАМА- г-н Боян Андреев – инспектор в отдел „ПОРКК”и г-н 

Стамат Стаматов – главен инспектор  участваха в „THETIS meeting for Processors and Inspectors” организирано от EMSA, което се 

проведе в периода 02-07 декември в Лисабон, Португалия; 

               На основание Заповед № ЧР-1718/19.11.13г.на изп.директор на ИАМА- г-н Антон Баров – главен инспектор в отдел „ПОРКК” 

участва в „Training on Developmen in Passenger ships Safety” организирано от EMSA, което се проведе в периода 09-13 декември в 

Лисабон, Португалия. 

 

3. Проекти. 

От ИА”МА” - София 

 

 

ІV. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

1. Финансово – икономически резултати на ИАМА 

От Дирекция „АПФСО” за ИАМА-София 
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1.1 Финансово - счетоводно обслужване в ДМА-Бургас 

               

         В отдел „Икономика” през 2013г.са издадени 1836 фактури на физически и юридически лица (За 2012г.са били 2484броя). 

Разпоредбите са от началото на 2014г.да бъде преустановено фактурирането на такси по Тарифа 5 за таксите които се събират в 

системата на МТИТС, във връзка с чл.7ал.1 и ал.7 от Закона за счетоводството. В ПП”Бизнес навигатор” са въведени 8941 записа за 

касови и банкови операции (за 2012г.са били 7722).  Ежемесечно се извършва съпоставка между начислените такси от боцманатите  и 

действително платените суми.  

      Начислените приходи по Тарифа 5 през 2013г. от ДМА – Бургас са в размер на 655 231,12 лева и се отбелязва незначително 

увеличение на приходите от такси спрямо предходната година. ( За 2012г. са били съответно 652 045,02 лева). Увеличението се дължи 

на увеличението на броя на клиентите – най-вече на лицата закупили и придобили нови лодки и яхти, а не на увеличение на самите 

такси. Приходите от наеми за 2013г.са 526,66 лева (за 2012г.са били 2619,96 лева).Намалението се дължи на изтичането на договора за 

наем с Пилотска станция – Бургас ЕООД.  Събраните суми от глоби в ДМА-Бургас са в размер на  

33 660,00 лева (за 2012г.са били 8 300,00лева). Дейността на дирекцията през годината беше своевременно обезпечавана с 

необходимите материали, горива и енергия за безпроблемната  работа на служителите. Своевременно се подаваха в ИАМА справки за: 

разходите на горива за МПС и катери;  за персонала – график за отпуските, присъствени форми, протоколи за получаване на ваучери за 

храна, декларациите по КТ и ЗДСл, длъжностни характеристики, атестации и др; През 2013г.бе закрито банковото гише в сградата на 

ДМА-Бургас, но своевременно бяха монтирани ПОС-терминали за плащане на такси с банкови карти, което улесни клиентите. 

Терминални устройства се монтираха и в териториалните офиси на Дирекцията в Приморско, Царево, Несебор, Созопол.  

 

 

     1.2 Административно-правно обслужване в ДМА-Бургас 

  

През отчетния период са заведени 21 административно – наказателни преписки, по които са издадени по реда на ЗАНН 21 наказателни 

постановления  за нарушения на нормативни актове, на задължителни разпоредби, за замърсяване на морето, за нарушаване 

изискванията за безопасност на корабоплаването (за 2012г – 24 бр.). Няма обжалвани наказателни постановления.  Поддържа се на 

хартиен и електонен вид Регистър на фишовете.  За 2013г са издадени 22 фиша за маловажни случаи. (за 2012г.са издадени 69 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 5 

преписки, с които 11 физически  лица и фирми са предадени за принудително събиране на задълженията им. Изготвени са още 46 броя 

преписки с различни институции – съдия изпълнители, прокуратура, следствие, общини и др. 
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Подготвени са текстовете на 8 броя договори и споразумения с контрагенти в това число за Охрана със СОТ и ПИС на 

административната сграда,  за влог на гориво, за ремонт на покрив, с х-л „Форс”, с „Български пощи”ЕАД.  

 

 

   

 

2. Проверки. 

От Дирекция „АПФСО” 

3. Процедури по ЗОП и Наредбата за приложението му. 

От Дирекция „АПФСО” ИАМА-София 

 

4. Собственост на ИАМА 

От Дирекция „АПФСО” ИАМА-София 

             

            Във връзка с промени в собствеността и поддръжката на същата можем да обърнем внимание, че през 2013г. в ДМА-Бургас е 

извършено следното:  

 

               През първото тримесечие  на годината завърши реконструкцията и ремонта на 2-ри етаж на административната сграда в 

Бургас, в резултат на което, дирекцията има зала за срещи и се оформиха удобни архивни помещения за съхренение на документи; 

               Приключи и ремонта на канализацията на КНП-Росенец и течовете бяха отстранени.  

               През четвъртото тримесечие на годината бе извършен и частичен авариен ремонт на покрива на административната сграда в 

Бургас. Подписани са и договори за газифициране на сградата и изграждане на рампа за улесняване на достъпа до сградата на хора в 

неравностойно положение. Ремонтите са в ход. 

               Още през 2010г. от ДППИ придобихме и контейнер – офис в Поморие. Същият и до момента не е заведен в активите тъй 

като не ни е известно дали са оформени официалните документи по предаването му.  

             За ремонт е  старата „Морска гара” в Несебър – с течове от покрива и прозорците. За състоянието са  написани множество 

докладни записки още от 2005г. 

             Имаме проблеми с предприетите процедура пред Областният управител на Бургаска област за издаване на Актове за публична 

държавна собственост за придобитите имоти  в изпълнение на Решение на МС № 474/17.06.2009г. от ДП”ПИ” за двете стаи от 

сградата на портовия флот на територията на Пристанище Бургас и за стаята в сградата на Нефтопристанище Росенец тъй като ни бе 

отказано вписване от Службата по вписванията на Актовете за държ.собственост. По въпроса Директора на Дирекцията е написал 

Доклад до Изпълнителният директор на ИАМА.   
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5. Обучение на персонала                 

На основание Заповед № 83/22.01.2013г.на Изп.директор на ИАМА Началника на отдел  „ПОРКК”  участва в обучение на  тема 

„Морска трудова конвенция и инструкцията на ParisMoU за прилагането и при проверки по ДПК, което  се проведе в периода 13-17 

февруари в Хага (Холандия). 

              На основание Заповед № ЧР 1334/10.09.13г.на Изп.директор – гл.инспектор Ал.Илиев  участва в обучение на тема „Морска 

трудова конвенция и инструкцията на Парижкия меморандум за прилагането и при проверки по ДПК”. Обучението  се проведе в 

периода 07-15.10.13г.в гр.Лейден (Холандия); 

             На основание Заповед № ЧР-1627/30.10.13г.на изп.директор на ИАМА, началник сектор „ГК”, от отдел „ПОРКК”  участва в обучение 

на тема „Training on Maritime Labour Convention”, което  се проведе в периода 04-07 ноември в Лисабон (Португалия). 

На основание Заповед № ЧР -1628 /30.10.13г.г-н Ст.Станков – старши инспектор в отдел КОМС участва в Регионален 

въвеждащ курс по подготовка и противодействие на вредни и опасни вещества попаднали в морска среда, който се проведе в периода 

5-10 ноември в Истанбул (Турция). 

               На основание Заповед № ЧР-1667/07.11.13г. на Изп.директор на ИАМА – Директора на ДМА-Бургас, участва в обучение на 

тема: „Table Top Exercise on Places of Refuge”, организирано от ЕMSA, което се проведе в периода 24-28 ноември в Ротердам, 

Холандия; 

               На основание Заповед ЧР-1702/15.11.13г.на гл.секретар на ИАМА - началника на отдел „ИМА”-г-жа Диана Иванова, участва в 

обучение организирано от ИПАЕИ на тема „Вътрешен и външен одит”, което се проведе в периода 21-22.11.13г.в Банкя; 
 

6. Жалби. 

 

 За периода няма постъпили жалби, но има подадени 5 сигнала, както следва: 

 

        Наш вх.№ Б-1942/20.06.2013г.от Стела Александрова – управител на „Голдън Бъг” ЕООД, концесионер на морски плаж „Равда 

ХТИ”, за поставяне на воден коридор на границата на концесионния плаж, за който тя в качеството на концесионер не е давала 

съгласие и който според нея не отговаря на изискванията на Наредбата. По нареждане на Директора на ДМА-Бургас е извършена 

проверка и е установено, че сигнала отговаря на истината. Сезирани са органите на РДГП-Бургас и е издадено разпореждане на 

полицейските органи № 1458/24.06.13г.до нарушителя за преместване на коридора на определеното му за тази дейност място – на 

необходимите отстояния от плажа.   
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         Наш вх.№ Б С-1/26.08.2013г. от г-жа Кремена Тодорова от гр.Бургас за затруднения на плажуващите на плажа в Слънчев бряг от 

многобройните зони  за водно-атракционни услуги. Сигнала е проверен. На 28.08.13г. е изпратен писмен отговор за резултата от 

проверката.  

 

         Наш вх.№ Б 2747/30.08.2013г. препратен от Областният управител на Бургаска област. Сигнала е от г-н Неделчо  Христов 

Неделчев от гр.София и в него се излага твърдение за лошо експлоатиране на пристанище Царево, а именно – премахване на 

съоръженията осигуряващи сигурност на гранично-пропускателния режим, превръщане на пристанището в къмпинг,  повреждане на 

съоръжения и др. Директора на ДМА-Бургас е разпоредил проверка. За извършената проверка главен инспектор Мария Сярова и 

инспектор Ивелин Найденов са изготвили доклад до Директора на ДМА-Бургас. С наше писмо № Б-2747/27.09.2013г.Директора на 

ДМА-Бургас изпраща официален отговор на сигнала до Областният управител в който съобщава, че при извършване на проверката в 

пристанище Царево не са констатирани нарушения на утвърдените „Правила за сигурност”.  

 

        Наш Вх.№ Б – С- 2/07.10.2013г. препратен от ИАМА с писмо изх.№ 2604/02.10.13г. от г-н Петко Арнаудов, бивш кмет до 2011г.на 

Община Царево за състоянието на фара пред подхода на пристанище Царево и намеренията на негово място да бъде поставена 

бронзова статуя на Тракийска богиня. Директора на ДМА-Бургас е разпоредил извършване на проверка. Постъпил е доклад от нашия 

служител в Царево. Изпратено е писмо до ръководството на ДППИ-ТП-Бургас с искане да предприемат действия и да възстановят 

навигационното съоръжение. С наш изх.№ Б-С-2/11.10.2013г. цялата преписка е върната в ИАМА на Директора на Д-я „ИД” 

 

        Наш Вх.№ Б-С-3/15.10.2013г. от г-н Валентин Кръстев от гр.Варна за неуредици и проблеми със свободния достъп по море до 

пристанище Ахтопол. Директора на ДМА-Бургас е разпоредил извършване на проверка. Изготвен е доклад вх.№ Б-С-3/16.10.13г.от 

гл.инпектор „ЕГП” Стоимен Стоименов с предложение за по-нататъшно процедиране.  

 

 

7. Система за управление на качеството 

 

 

През изминалата 2013 г. в ДМА- Бургас, съгласно утвърден годишен график бяха проведени планови  вътрешни одити във всички 

направления. В докладите на одиторите няма констатирани несъответствия. Отправени са 4 забележки, две от които са коментирани и 

отстранени още по време на одита. Останалите забележките засягат необходимостта от ревизия на процедури и форми по качество. Те 

са взети под внимание от ръководителите на отдели и са направени предложения за актуализация на съответните процедури. 

Може да се каже, че на базата на направените доклади от извършени одити, системата работи функционално, служителите активно 

участват в подобряването на процесите със своите предложения и са запознати в дълбочина с нея. 
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Обучени одитори от дирекцията редовно участват във вътрешни одити в други дирекции по заповед на изпълнителния директор. 

В дирекцията  се подържа дневник на несъответствията, където са описани всички забележки от страна на одиторите.  

За констатираните забележки и препоръки бяха предприети и осъществени подходящи коригиращи действия. Коригиращите 

действия са изпълнени. 

            През отчетния период са направена заявка-предложение за актуализиране на ПК 06-01, ПК 06-02, ФК 06-02-01, ПК 06-04, ПК 

06-05, ПК 05-11 и формите към нея,  ПК 05-01 и форми към нея, ПК 05-04, ФК 05-03-25, ФК 05-03-30, ФК 05-03-39, ФК 05-03-40, ФК 

03-03-01, ФК 05-14-44, както и предложения за актуализация на хартата на клиента и прилежащите към нея указания и образци. Това 

показва една добра активност и отговорност на служителите към системата по качество, осъзнавайки важността и ползата от 

подобряването и. Взето бе отношение и изказани становища по предложения за промяна на процедури по качество от страна на колеги 

от други дирекции. 

          Съгласно ПК 03-01 е създадена организация за проучване удовлетвореността на клиентите на морска администрация. 

Редовно се актуализира информационното табло с информация относно изпити или други изменения от нормативен характер или 

обяви от фирми. В изпълнение на програмата „Борба с корупцията” са поставени на видно в офисите листовки с обявен горещ телефон 

за сигнали, както и кутия за предложения и сигнали от страна на клиентите в приемната пред гишетата. Анкетните карти също са 

поставени на подходящо място в приемната пред гишетата, а също и в офисите, където се работи с клиенти. През 2013г. има попълнени 

12 анкети от клиенти, използващи административни услуги и 161 анкетни карти от кандидати явяващи се изпити за придобиване или 

повишаване на правоспособността си. След извършения преглед на анкетите с кандидатите, яваващи се на изпит, може да се каже 

следното: - за 97% от анкетираните е достъпна информацията, която получават за изпити . 100% смятат, че информацията за изпитните 

сесии е достатъчна и подробна,-  Всички приветстват възможността да подават документи във всички фронт офиси на ИАМА, - 73% 

смятат, че програмата обхващаща изпитите е актуална, останалите смятат, че все още има остарели и некоректни въпроси в нея, както и 

разминаване между верни отговори и зададени за такива в програмата.- Всички са доволни от организацията на изпита и я смятат като 

улеснение за тях, както и  намират комисията за компетентна . Не малък брой анкетирани изказват изричното си задоволство то 

добрата организация на изпити и перфектното отношение на комисията към тях. 

      След извършения преглед на анкетите от клиенти посетили администрацията, може да се каже следното:  

- анкетираните отбелязват ,че информация за предоставяните от агенцията услуги се намира лесно и предпочитат да получават 

информация директно от служителите; 

- получената информация от служителите е ясна , пълна,  точна. Няма посочени слабости; 

- според анкетираните, служителите се отнасят вежливо и с уважение към клиентите, като предлагат решение на проблемите им; 

- по отношение на качеството на обслужване (бързина на обслужване, спазване на срокове, компетентност и достоверност на 

получените документи) всички анкетирани са удовлетворени и дават положителна оценка. 

- общото мнение на анкетираните е, че нямат впечатления за корупция в администрацията.               Въпреки малкия брой доброволно 

анкетирани като обобщение може да се каже, че условията, в които се обслужват клиентите са добри. Повечето клиенти устно изказват 
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задоволството си от добрите условия в обновения фронт офис на дирекцията и от удоволствието да виждат обслужващите ги 

служители в униформа. 

Клиентите ползващи услугите на администрацията срещат добро отношение и съпричастност при решаване на проблемите им. 

Липсата на забележки за точността на услугите показва, че служителите са достатъчно компетентни и прецизни при изпълнение на 

служебните си задължения, а също и наличието на адекватен вътрешен контрол при извършване на услугите и издаване на документи. 

          Въз основа на изложените по-горе резултати и изводи считам, че може да се направи следното заключение: за 2013 година ДМА – 

Бургас е постигнала и продължава да поддържа високо качество на административното обслужване и е удовлетворила очакванията на 

клиентите. 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 
  
Наименование на администрацията: ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” – БУРГАС, териториално звено на ИА 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” СОФИЯ 

 
 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности  Резултат Индикатор за 
изпълнение 

Индикатор за  
самооценка  

1. напълно постигната  
цел /100 %/ 
2. задоволително пости- 
гната цел /50 и над 50 %/ 
3. незадоволително пости- 
гната цел / под 50 %/ 

Индикатор  
За Целево 
състояние 
/заложен  
в началото  
на  2013 г./ 

Индика-
тор  
за текущо  
състо-
яниe 
/ отчетен в  
края на  
2013 г. / 

1.Броят на задържаните 
български кораби в чужди 
пристанища да се намали под 
средното равнище на задържани 
кораби; Осъществяване на 
контрол осигуряващ опазването 
на морската  среда и 
предотвратяване на 
замърсявания от кораби, както и 
минимизиране на щетите при 

Контрол за спазването на 
нормат. изисквания и стан-
дартите чрез прегледи, 
освидетелстване на корабите 
и оборудването им, както и 
чрез извънредни проверки .     

Строг контрол  върху 
изпълнението на 
делегираните функции, чрез 
наблюдение на  признати 

Потддържане на 
подробен и 
защитен еле-
ктронен регистър 
с пълни данни за 
българските 
кораби 

Повишено 
ниво на съот-
ветствие на ко-

Прегледани  морски 
кораби 
 -2 200 бр. 
 

Издадени/за- 
верени  документи на 
морски кораби 
3 300 бр. 
 

Брой превантивни 

 
 
2 140 бр. 

 
 
 
 
3 238 бр. 

 
 

 
 
Задоволително постигната 
 
 
 
 
Задоволително постигната  
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инцидентни разливи; 
Усъвършенстване дейността по 
търсене и спасяване и 
привеждането й в съответствие с 
международните договори и 
стандарти за опазване на 
човешкия живот. 
 

организации. 
Поддържане единен 

регистър на корабите под 
българско знаме.  

Текущ контрол на корабите, 
наблюдение на акваториите 
на пристанищата и 
териториалното море за 
несанкционирано замър-
сяване от кораби и контрол по 
предаването на отпадъци от 
корабоплавателна дейност и 
корабни товари в 
пристанищата за обществен 
транспорт.  

Текущ контрол на 
товарните операции, 
проверка и заверка на 
товарни планове.  

 

рабите под бъл-
гарско знаме с 
европейските и 
международни 
норми и стан-
дарти за безо-
пасност. Опазване 
на околната 
среда; 

Недопускане 
на инциденти с 
туристи по 
плажовете в 
резултат на 
дейности с водно-
атракционни 
услуги. 

Провеждане на 
държавен 
пристанищен 
контрол, съиз-
мерим със стан-
дартите на Па-
рижкия мемо-
рандум за раз-
бирателство; 

Повишен 
процент на сан-
кционирани на-
рушители на 
нормите за опазв. 
на мор-ската 
среда; 

 

проверки на лодки 
джетове плажове и 
водни бази през 
летния сезон 
150 бр. 

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

Проверка на товарни 
планове 
270 бр. 
 

Проверки на кораби 
по МАРПОЛ 
240 бр. 

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

 
 
 
 
184 бр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
287 бр. 

 
 
 
300 бр. 
 
 
 
311 бр. 

 
 
 
 
 
 
 
169 бр. 

 

 
 
 
 
Напълно постигната 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задоволително постигната 
 
 
 
Напълно постигната 
 
 
 
Напълно постигната 
 
 
 
 
 
 
 
Напълно постигната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Усъвършенстване дейността 
по обучението, квалификацията 
и освидетелстването на 

Контрол за спазването на 
нормативните изисквания и 
стандартите по отношение на 

Съответствие 
на качеството на 
обучението на 

Изпитани лица за 
придобиване на 
правоспособност 
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морските лица, така че да се 
разширява признаването на 
правоспособностите на 
българските морски лица в други 
страни. 
 

учебните програми, ма-
териалната база на учебните 
заведения и 
специализираните центрове, 
квалификацията на препо-
давателите , съответствието 
на учебния процес с учебната 
документация.  

Провеждане на изпити за 
правоспособност,  орга-
низиране и провеждане на 
изпитните сесии.  

Поддържане и прилагане на 
сертифицирана по меж-
дународния стандарт ISO 
9001:2000 система за управ-
ление на качеството и  
участие в работата на 
специализираните междуна-
родни организации. 

Поддържане на единен 
регистър на всички морски 
лица в Р. България, съо-
бразно изискванията на 
международното и 
национално законодателство.  

Издаване на документи на 
морски лица, осъществяване 
на сътрудничество с чужди 
администрации и извършване 
на  проверки във връзка с 
взаимното признаване на сви-
детелства за право-
способност.  

 

морските лица в 
Р. Бъл-гария с 
евро-пейските и 
меж-дународни 
стан-дарти и прак-
тика, както и ос-
видетелстване на 
висококва-
лифицирани и 
компетентни 
морски лица и 
утвърждаване на 
имиджа на 
Р.България като 
износител на 
конкурентно-
способни висо-
коквалифицирани 
морски кадри на 
международ-ния и 
европейския 
пазар;  

Потддържане на 
подробен и 
защитен елек-
тронен регистър с 
пълни данни за 
морските лица – 
лични данни, 
степени на 
квалифика-ция, 
курсове за 
подготовка, пла-
вателни стажове, 
издадени 
документи, 
здравословен 
статус и т.н.; 

Документно и 
регистрационно 
обслужване на 
мор-ските лица 
във всички  специ-

700 бр. 
 

Издадени/ 
преиздадени 
свидетелства за 
правоспособност и 
потвърждения на  
свидетелства за 
правоспособност, 
плав. стажове и 
др.документи на 
морски лица 
4850 бр. 

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

711 бр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6424 бр. 

 
 
 
 
 
 
 
66 бр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напълно постигната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напълно постигната 
 
 
 
 
 
 
 
Напълно  постигната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 262 

ализирани звена 
на ИАМА; 

 
 

 
ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЦА БУРГАС 

ПРЕЗ 2013Г. 
 

Изминалата 2013г. 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 2013г. 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.  

 

При заложен план за 2013г. - 2 875 255 758  лв. Митница Бургас е събрала общо 2 670 485 895 лЕва, което е 93% от общо 

планираните приходи:  

Събраните приходи през 2013г. по елементи са, както следва: 

- Мита -  събрани 26 582 845 лв. при  план 15 700 000 лв.,  изпълнение -169% 

- Акцизи - събрани 664 300 688 лв. при план 663 444 736 лв.,  -100% 

   -    ДДС -  събрано 1 979 602 362 лв. при план  2 196 111 022 лв.  - 90,1% 

   -    Глоби - събрани 324 214 лв. при  план 680 000лв. - 48% 

 

Анализът на приходите от мита в Митница Бургас показва изпълнение на плана 169%, като  събраните суми от мита са с 

11 923 749 лв. / 81%/  повече в сравнение с 2012 г.  

      Заложеният план за 2013 г. за приходите от акциз е изпълнен 100%, като сумата възлиза на 664 300 688 лв . От друга 

страна през 2013г. са събрани 246 614 861 лв. по-малко в сравнение с 2012 г. - намаление с 27%.  
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        За 2013г. приходите от ДДС възлизат на 1 979 602 362 лв., което означава изпълнение на плана  90%  или  с  216 508 660 

лв. по-малко.  В сравнение с 2012 г. нивата на приходите от ДДС са се запазили, като увеличението е минимално  – 0,04%.   

         

Във връзка с противодействието на митническите, валутните и акцизни нарушения през 2013г.  са извършени общо 5237 

проверки на стоки, превозни средства и лица по Закона за митниците и 1937 проверки за спазване на  Закона за акцизите и данъчните 

складове.  От общият брой проверки по ЗАДС  – 1383 (71%) са свързани с прилагането на Наредба 3/2010 г., което от своя страна 

предполага ангажирането на значителен кадрови и технически ресурс, необходим за реализирането на същите.     

Разкриваемостта при осъществения оперативен контрол на лица, осъщесвяващи дейност с акцизни стоки на територията на 

Митница – Бургас е близо 20% ( от общо 554 проверки – 107 с констатации за нарушение),  в сравнение с 2012г. – 7% ( от общо  439 

проверки – 29 констатации). Ефективността през 2013 година се дължи и на подсилване на екипите за оперативен контрол на отдел 

МРР с нови служители в МГОК с изнесено работно място Ямбол, осъществяващи контрол на територията на област Ямбол и Сливен. 

В резултат на осъществения митнически и акцизен контрол, през 2013 година и 2012 година са иззети следните акцизни 

стоки.  

Иззети стоки ЗМ 2013 2012 спрямо 2012 

цигари /къса/ 826 170 

18802

40 ↓56% 

Тютюн /нарязан /кг/ 385,2 647 ↓40% 

хеорин 35,989 кг 

 10,81

6 кг ↑233% 

Иззети стоки по 

ЗАДС 2013 2012 спрямо 2012 

цигари  212933 

9909

2 ↑115% 

Тютюн /нарязан 

/кг/ 1,1 40,2 ↓97% 

Етилов алкохол 

/литър/ 3611 

3207

,1 ↑13% 

 

Във връзка с прилагане на административнонаказателните разпоредби на ЗМ, ЗАДС, през 2013 година са съставени общо 508 

АУАН, образувани от митническите органи и 34 наказателни производства. 

Видове нарушения АУАН 2013 АУАН 2012 спрямо 2012 

по Закона за митниците 294 332 

↓11

% 
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по Закона за акцизите и данъчните складове 207 288 

↓28

% 

По Валутния закон 7 8 

↓13

% 

Общ брой АУАН 508 628 

↓19

% 

Глоби с фиш по ЗМ и ЗАДС 63 21 

↑20

0% 

Образувани ДПР /Досъдебно 

производство/:       

по 242 /НК  22 34 

↓35

% 

по 234/НК  5 7 

↓29

% 

По 251/НК 7 5 

↑40

% 

Образувани досъдебни производства 

Общо 34 46 

↓26

% 

 

Броят на съставените АУАН по ЗАДС е намалял с 28 % спрямо 2012 г. Причините са в измененията в ЗАДС, регламентиращи 

признаците за маловажност, позволяващи налагане на глоба с фиш на място, и правомощията на ораганите на МВР да съставят актове.  

През отчетния период се наблюдава тенденция на увеличение броя на образуваните досъдебни производства по чл. 251, ал. 1 

от НК. За сравнение през същия период на миналата година е имало образувано 1 брой, а тази година са 7 броя. Също така са намалели 

образуваните по чл. 242, ал.  1, б. „а” от НК за ситемност /по съставени АУАН/ или продължавано престъпление – за 2013г. са 10 броя, 

като за 2012г. са били почти двойно повече – 18 броя. Това се дължи на влезлите в сила осъдителни присъди по тези текстове на лицата, 

занимаващи се с тази дейност. Наблюдава се устойчивост на престъпленията по чл. 242, ал. 1, б. „д”, които през тази и миналата година 

са по 6 броя. 

           През 2013 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 АНП 551 броя, издадени НП – 398 броя.  Влезлите в сила НП, съдебни 

решения и присъди са 455 бр.  

           Във връзка с прилагане на института на споразумение по чл. 229а от ЗМ и чл. 107з от ЗАДС, през 2013 г. до 30/11/2013 

г. има 34 прекратени АНП със споразумение. 
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          Общият брой на образуваните в Митница Бургас административнонаказателни преписки за периода 2013г. е намалял с 

27 % в сравнение със същия период на миналата година.   Като цяло спад има както в броя на регистрираните нарушения по ЗАДС, 

така и в тези по ЗМ.  

          При нарушенията по ЗАДС се запазва тенденцията най-голям дял от общия брой нарушения да е по чл.123, като 

преобладават тези по ал.6. 

          При митническите нарушения преобладават нарушенията по чл.233, като с най-голям дял са тези по ал.3, при които 

предмет на нарушенията са акцизни стоки. 

 

          През изминалата 2013г.  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. 

 
Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”, МИТНИЦА - БУРГАС 
 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2011 г. Дейности  Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка  
7. напълно постигната цел /100 %/ 
8. задоволително постигната цел /50 и над 50 

% 
9. незадоволително постигната цел / под 50 

%/ 

Индикатор за  
целево състояние 
/заложен в началото  
на  2013 г./ 

Индикатор за текущо 
състояние 
/ отчетен в края на  
2013 г. / 

Цел 1. 
Улесняване на 
законната 
търговия чрез 
модернизиране 
на работните 
методи на 
митническата 
администрация 
 

дейност 1.1.. 
Засилване на 
капацитета на 
звена с 
приоритетни 
дейности и 
координиране на 
работата на 
митническите 
органи 
 

Проведени общо 2 
конкурса по 
Наредбата за 
провеждане на  
конкурсите за 
държавни 
служители. 
 
 
 
 

- планиране и 
подбор на 
човешките ресурси 
- провеждане на 
конкурси и 
конкурентни 
подбори 
 
 
 
 

Назначени 10 
служители по 
служебно 
правоотоншение. 
Проведени 2 
конкурса  по 
наредбата 
Проведен 1 конкурс 
по програма «Старт 
на кариерата» 
 

100% 
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Дейност 1.2. 
Актуализиране на 
длъжностните 
характеристики в 
Митница Бургас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Разработени  и 
утвърдени 15 нови 

длъжностни 

характеристики във 

връзка с обособяване 

на звена с изнесено 

работно място и 

възлагане на 

началниците на 

митнически пуктове 

и бюра в структурата 

на Митница Бургас 

да издават 

индивидуални 

административни 

актове – решения 

за определяне на 

нов размер на 

задълженията, 

решения за 

определянето на  

нов код по 

Комбинираната 

номенклатура  и 

други решения  

свързани с 

дейността на МУ. 

 
 

- преструктуриран

е на съществуващи 

звена считано от  
 
 
 
- актуализиране 

на 
длъжностните 
характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 преструктуриране 
на съществуващите 
звена от 13.06.2013г. 
 
 
 
 
 
Утвърдени 15 
Нови длъжностни 
характеристики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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Дейност 1. 3.  
Ефективно 
прилагане на 
мерките на 
Общата 
селскостопанска 
политика 
(възстановявания 
при износа, квоти 
и други мерки по 
вноса) при тясно 
взаимодействие с 
Министерство на 
земеделието и 
храните и 
Държавен фонд 
„Земеделие” – 
Разплащателна 
агенция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Изпълнени норми 

за проверки 

съгласно 

изискванията на 

законодателствот

о на ЕС 
 

- Брой извършени 

проверки за подмяна 

в изходни 

митнически 

учреждения 

 

- изпращане на 

контролни 

документи Т5, 

приключени от 

български МУ, на 

компетентните 
органи на всички 
ДЧ 
 
- брой извършени  
физически 
проверки в МУ за 
допускане за 
свободно 
обращение 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 бр.проверки 
 
 
 
 
 
 
 
2 бр. проверки 
 
 
 
3 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 бр. 
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Дейност  1.5. 
Ефективно 
прилагане на 
мерките на 
търговската 

 
 - брой извършени 
проверки на 
автентичността на 
лицензите за внос, 
издадени в 
държави членти на 
ЕС  
 
 
-брой извършени 
насрещни 
проверки с МХЗ на 
количествата, за 
които са издадени 
лицензи 
 
-събиране и 
проверка  на 
информация от МУ  
на износ и от 
изходното МУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-уведомяване на 
други органи за 
предприемане на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 бр. Получени 
отговора 
 
 
 
 
2 бр. Изготвени 
обобщени справки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1061 бр. Подадени 
уведомления 
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политика, 
политиката на 
опазване на 
околната среда, 
опазване на 
културното 
наследство и други 
политики, 
възлагащи 
функции на 
администрацията 
 
 
Дейност 1.6. 
Изготвяне на 

издавани от 

началниците на 

митници 

индивидуални 

административни 

актове свързани с 

прилагане на 

митническото 

законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия от тяхна 
компетентност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Издаване на 

индивидуални 

административни 

актове в резултат 

на извършени 

проверки в 

рамките на 

последващия 

контрол 

 

-Издаване на 

индивидуални 

административни 

актове в резултат 

на извършени 

повторни проверки 

на декларациите 

 

-Други свързани с 

прилагане на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 брой издадени 

актове   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- брой издадени 

актове   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 бр. 
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Дейност 1.7. 

Ефективно 

прилагане на 

мерки за 

своевременна 

реализация на 

отнети и 

изоставени 

 

 

 
 
 
 

митническото 

законодателство. 

 

 

Организиране на 

процедурите по 

ЗМ и ЗАДС 

относно търгове, 

унищожавания или 

предоставяне на 

изоставени и 

отнети в полза на 

държавата стоки 

 

 

 

 

 
 

- брой издадени 

актове   
 
 
 
 

-брой проведени 

процедури/търгове 

 

 

 

 

- количество 

реализирани стоки 

 

 

 

 

 

 

- количество 

унищожени стоки 

 

 

 

 

-брой изпратени 

уведомления до 

НАП за свободни 

за продажба стоки 

- 

 
178 бр. 
 
 
 
 
 

18 броя 

процедури/търгове 

 

 

 

-благородни метали - 

144 633,10 грама;  

-МПС - 12 бр. и  

-други стоки - 66 223 

бр 

 

 

 

 

-цигари и цигарени 

изделия 1745660 

къса,  

- тютюн 262,63 кг. и  

- 42908 бр. стоки 

ЗМГО 

 

 

 

- 8 бр. уведомления 

за 20340 бр. стоки 
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Цел 2. 
Повишаване на 
фективността 
при събиране 
на вземанията 
при внос на 
стоки и от акциз 
при сделки в 
страната 
 

Дейност 2.1. 

Засилване на 

митническия 

надзор и контрол 

по отношение на 

елементите за 

облагане при 

внасяне на стоки 

(тарифно 

класиране,  

произход на 

стоките, 

митническа 

стойност) и по 

отношение на 

митническите 

освобождавания 

 
 
 
 
Дейност 2.2. 
Администриране 
на приходите в 
Рбюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 

- предоставяне на 
статут на одобрен 
износител в 
съответствие с 
правилата за 
произход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Събрани суми: 
 
 от мита 

26 582 845,03 

 

ДДС                                    

- 1 979 602 361,98 

лв. 

 

От Акциз                                           

- 664 300 688,09 лв 

брой извършени 
проверки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По план: 
 
От мита 
15 700 000 лв. 
 
 
От ДДС 
2 196 111 022 лв. 
 
 
 
663 444 736 лв. 

3 бр. въз основа на 
които ЦМУ е издало 
3 бр. Разрешения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
169% 
 
 
 
90,1% 
 
 
 
100% 
 
 

 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93% 
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Дейност 2.3. 

Организиране и 

контролиране на 

правилното 

установяване, 

събиране, отчитане 

на събраните суми 

от пътни такси и 

разрешителни и от 

продажба на 

винетни стикери 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

От глоби  

                                         

- 324 213,61 лв. 
 
 
 

   

размер на 

установените и 

заплатени суми от 

пътни такси  

 

- размер на 

установените и 

заплатени суми от 

винетни стикери 

 

- стойност на 

продадените 

разрешителни 

 

- брой продадени 

винетни стикери 

 

- брой продадени 

разрешителни 

 
 
 
 
 
 

 
 
От глоби 
 
680 000 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
48% 
 
 
 
 
 
 

10 185,00 лева   

- 1 753 843,00 евро 

 

 

 

-70 975,00лева 

-490 198,00 евро 

 

 

 

 

- 25 000,00 евро 

 

 

 

-  50 066 бр. 

 

 

 

- 12 бр. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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Дейност 2.4.  

Подобряване на 

планирането и 

ефективно 

прилагане на 

законодателството, 

процедурите и 

инструментите за 

последващ контрол  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- анализ на данни и 

информация и 

идентифициране 

на рисковете от 

неспазване на 

митническото 

законодателство; 

селекция на лица 

за проверки по 

Закона за 

митниците 

 

-отчет и анализ на 

резултатите от 

проверките в 

рамките на 

последващия 

контрол; анализ на 

причините и 

предпоставките за 

извършване на 

нарушения , 

предложения на 

мерки за 

отстраняването им; 

поддържане на 

база данни във 

връзка с 

последващия 

контрол 

 
 

извършване на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- брой отчети  

 

- брой извършени 

анализи 

 

- регистър 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Утвърден  годишен 
план 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 броя 
 
 

Поддържане на база 

данни в Регистър за 

извършени проверки 

в рамките на ПК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

планови проверки 

в рамките на 

последващия 

контрол 
 
 
 
 

извършване на 

извънпланови 

проверки по 

възникнал повод 
 
 

извършване на 

повторни проверки 

на ЕАД 

 

Участие и 

иницииране на 

консултационни 

процедури, 

свързани с 

издаването на 

единни 

разрешения за 

опростена 

процедура (SASP) 
 

дейности по 

организиране на 

планови проверки, 

на проверки по 

 
 
- брой извършени 
планови проверки 
- допълнителни 
приходи в резултат 
на извършените  

 
 
брой извършени 
проверки 
 
 
 
 
брой извършени 
проверки 
 
 
 

- брой извършени 

консултационни 

процедури 

 

 

 

 

 

 

 

брой извършени 

 
 
 
 

- 2 бр. 

 

Няма допълнителни 

приходи 

 
 
 
 
 
1бр.  
 
 
 
 
1 бр. 

Няма допълнителни 

приходи 

 
 
 
1  бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 бр. планови 
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Дейност 2.5. 

Ефективно 

събиране и 

превеждане на 

приходите от 

акцизи в 

републиканския 

бюджет  

възникнал повод и 

други във връзка 

със спазване 

условията в 

издаденото 

разрешение 

 
 
 
 

Извършване на 

предварителни и 

последващи 

проверки на 

икономически 

оператори във 

връзка с издаване 

на разрешения за 

ползване на 

митнически 

икономически 

режими 

 
 

Засилване на 

митническия 

надзор по приема и 

обработката на 

акцизни 

декларации и 

информации, 

свързани с тях 

 

проверки по 

видове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой извършени 

проверки по 

видове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установен брой 

несъответствия на 

данните в акцизната 

декларация и в 

регистъра “Дневник 

проверки 

- 19 бр. по конкретен 

повод 

-1 бр. в рамките на 

ПК във връзка с 

издадено разрешение 

за опростени 

процедури на 

деклариране 
 
 
 

22 бр. предварителни 

проверки във връзка 

с изд.разрешение за 

ползване на МИР 

8 бр. проверки във 

връзка с издадени 

разрешения за внос 

със специфично 

преназначение 
 
 
 
 
 
 

 

167 бр. 
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извършване на 

ревизии по 

възникнал повод 

 
 
 
 
 
 
 
 

за складова 

наличност” за 

данъчен период на 

данъчнозадължено 

лице 

- установен брой 

неподадени 

акцизни 

декларации и 

информация от 

регистър “Дневник 

на складовата 

наличност” на 

магнитен носител 

от лицензирани 

складодържатели, 

съгласно 

разпоредбите на 

ЗАДС и ППЗАДС, 

за два 

последователни 

данъчни периода 

 

 

брой извършени 

извънпланови 

ревизии 

- размер на 

установени 

задължения за  

акциз  и лихви  

- размер на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

Няма установени 

задължения за акциз 

и лихви 
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Извършване на 

проверки по ЗАДС 

и ДОПК 

 

Извършване на 

оперативни, 

насрещни, по 

делегация, 

проверки за 

установяване на 

факти и 

обстоятелства от 

значение за 

данъчно-

установителното 

производство по 

ЗАДС 

 

извършване на 

проверки на 

основание чл. 103а 

от ЗАДС и 

Наредба № 

3/19.02.2010г. за 

издаване на 

удостоверения и 

разрешения по 

ЗАДС 

 

издаване на 

установения за 

възстановяване 

акциз и лихви 
 
 
 

- брой извършени 

проверки 

 

 

 

брой извършени 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой извършени 

проверки 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1937 бр. 
 
 
 
 

164 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

624  бр.  
 
 
 
 
 
 
 



 278 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удостоверения за 

освободен от акциз 

краен потребител 

 

Издаване на 

удостоверения по 

чл., чл. 56, чл. 57а, 

чл. 57в, чл. 58в, чл. 

76в 

-  

 

 

Издаване на 

разрешения  

 по чл. 58а и чл. 

90а от ЗАДС и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвяне на 

решения за 

възстановяване на 

акциз, решения във 

връзка с промяна 

на обстоятелства, 

при които са 

издадени 

удостоврения и 

 
 

брой извършени 

предварителни 

проверки 

 

 

 

брой извършени 

предварителни 

проверки 

 

 

 

брой извършени 

предварителни 

проверки 

- брой издадени 

разрешения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

- брой издадени 

решения 

 

 

 

 

 
 
 

4 бр.  
 
 
 
 
 

28 бр. по чл.56 

14 бр.по чл.57а 

47 бр. по чл.76 в 

 
 
 
 

- 581 бр. 

предварителни 

проверки 

- 581 бр. издадени 

разрешения 

тютюневи изделия 

- 15 бр. 

удостоверения за 

временно 

рагистриран 

получател 
 
 

37 бр. решения за 

възстановяване на 

акцизи 

46 бр. решения във 
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разрешения, 

решения за 

прекратяване на 

удостоверения и 

разрешения и др. 
 
 
 
 

Оценка на 

резултатите от 

извършените 

проверки по ЗАДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изготвени 

справки и отчети 

връзка с промяна на 

обстоятелства, при 

които са издадени 

удостоверения и 

разрешения 

32 бр. решения за 

прекратяване на 

удостоверения и 

разрешения 

 

 

 

 

Общ брой проверки 

по ЗАДС -1937,  

констатации-107, 

АУАН - 85 и  фишове 

– 59 

 

 

 
 

Цел 3. 
Подобряване на 
сътрудничество
то на 
митническата 
администрация 
с други 
митнически 
администрации, 
с 
правоприлагащи 

Дейност 3.1. -

Административно 

сътрудничество и 

обмен на 

информация в 

рамките на 

структурите на ЕС 

и с държавите 

членки  

 
 

 

изпращане на 

запитвания поради 

възникнали 

съмнения за 

извършено 

нарушение на 

митническото 

законодателство 

 

 

брой отправени 

запитвания 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%  
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органи, с 
икономическите 
оператори и с 
обществеността 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дейност 3.2. 

Обмен на 

информация с 

други митнически 

администрации в 

рамките на 

процедурите по 

издирване и 

събиране на 

възникнало 

задължение при 

режим транзит 

съгласно 

административните 

споразумения 

между ДЧ на 

Конвенцията за 

общ транзитен 

режим и 

Конвенция ТИР 

 
 
 
 
 

обмен на 

информация чрез 

информационните 

системи на ЕС 

 
 
 
 
 
 

Получени 

запитвания от 

други митнически 

администрации 

 

Изпратени 

запитвания до 

други митнически 

администрации 

 

Изпращане на 

запитвания до 

чужди митнически 

администрации 

при съмнения за 

митнически 

нарушения 
 

Извършване на 

проверки по 

искане на чужди 

митнически 

администрации 

 

брой изпратени 

съобщения 

- брой получени 

съобщения 

 

 

 

 

брой получени 

запитвания  

- брой изготвени 

отговори 
 
 
 

брой изпратени 

запитвания 

 

 

брой изпратени 

запитвания 

 

 

 

 

 

брой изпратени 

отговори 

 

 

 

 

 
 
 
2 бр. 
 
 
 
 
 
 

3 бр. запитвания 

 

3 бр. отговори 

 
 
 
 
2 бр. 
 
 
 
 
5 бр. 
 
 
 
 
 
 
6 бр. 
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Дейност 3.3. 

Последващи 

проверки на 

доказателства за 

произход в 

рамките на 

преференциалните 

и други 

договорености на 

ЕС с трети страни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дейност 3.4. 
Обмен на 

информация с 

други национални 

органи при 

конкретни 

запитвания  

 
 
 
 
 

 

Изготвяне на 

искания за 

проверка до 

компетентните 

органи на трети 

страни 

 
 

Изготвяне на 

отговори до 

запитващите 

митнически 

администрации със 

съобщаване на 

резултатите от 

извършените в 

България проверки 

на доказателства за 

произход 

 
 

Предоставяне на 

информация на 

органите на МВР 

 

Предоставяне на 

информация на 

ДАНС 
 

Предоставяне на 

информация на 

КОНПИ 

 

брой отправени 

искания / 

доказателства за 

произход 

 

 

 

 

брой изпратени 

отговори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой изпратени 

отговори на 

запитвания 

 

- брой изготвени 

отговори 

 

брой изпратени 

сигнали  

- брой изготвени 

 
 

12 бр. искания за 

проверка на 

доказателства за 

произход 

 
 
 
4 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119 бр. 
 
 
27 бр. 
 
 
 
3бр. 
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Предоставяне на 

информация на 

органите на 

съдебната власт 

 

Предоставяне на 

информация на 

НСлС 
 
 
 
 

отговори 

 

 

 

 

брой изпратени 

отговори на 

запитвания 

 

 

брой изпратени 

отговори на 

запитвания 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 бр. 
 
 
 
 
3 бр. 
 
 
 
 
 
. 

Цел 4. Защита 
на обществото, 
националните 
интереси и 
интереси на ЕС 
чрез ефективни 
мерки за 
противодействи
е на 
митническите, 
валутни и 
акцизни 
нарушения 
 
 
 

Дейност 4.1. 

Противодействие 

на митнически, 

валутни и акцизни 

нарушения чрез 

управление на 

риска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Усъвършенстване 

и подобряване на 

работата на 

Национален 

координационен 

център (НКЦ) 

 

Усъвършенстване 

на 

информационната 

система за обмен 

на рискова 

информация 

(СОРИ) 

Утвърдени 

правила във 

функционалната х-

ка на отдел МРР, в 

частта касаеща 

сектор РИАР/ТКЦ 

 

 

реализирани нови 

функционалности   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирано обучение 

през 2014 

 
 
 
 
 

100% 
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Дейност 4.2. 

Ефективен контрол 

с оглед 

противодействие 

на митническите и 

валутни нарушения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Резултати от 

извършените 

документни и 

физически 

проверки въз 

основа на анализ 

на риска 

 

Резултати от 

извършените 

проверки на 

случаен принцип 
 

 
 
 

Разкриване и 

установяване на 

митнически и 

валутни 

нарушения, както 

и на нарушения на 

законодателството 

на ЕС, възлагащо 

задачи за контрол 

на митническите 

органи 

 
 
 
 
 

 

изготвени 

тримесечни отчети 

за броя на 

проверките по 

проекта на ЕК 

„Оценка на 

резултатите” 

 

 

брой извършени 

проверки на 

случаен принцип 

 

 

 

 

 

-брой съставени 

актове 

- брой сключени 

споразумения 

 

-брой издадени 

наказателни 

постановления 

 

- брой влезли в 

сила наказателни 

постановления 

 

- размер на 

 

Изготвени 4 броя 

отчети във връзка с 

"Анализ на риска за 

сигурност и 

безопасност 

 
 
 
 

1363 бр. проверки  

19 бр. установени 

нарушения 

 
 
 
 
 
 

АУАН - 319 броя;  

 

Споразумения -13 

 
 

95 бр. издадени НП; 

 

  

 

 

224 бр. влезли в сила 

НП ;  
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Провеждане на 

международни 

операции по 

противодействието 

на митнически 

нарушения 

 

Провеждане на 

операции 

съвместно с други 

правоприлагащи 

органи по 

противодействието 

на митнически и 

валутни 

нарушения и 

престъпления, 

както и на 

нарушения на 

законодателството 

на ЕС, възлагащо 

функции за 

контрол на 

митническите 

органи 

 

Разследване на 

престъпления по 

наложените глоби 

и санкции 

 

- брой сключени 

споразумения 

 

брой участия в 

международни 

операции 

 

 

 

 

- брой проведени 

съвместни 

операции 

 

- брой участия в 

операции с други 

правоприлагащи 

органи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наложени глоби и 

санкзии в размер на 

274532 лв. 

 

13 бр. сключение 

споразумения 

 
 
7 бр. 
 
 
 
 
 

119 бр. в МП 

Пристанище Бургас 

център 

 

Операции с МВР, 

сформирани  МГКН-

121бр. 
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чл. 242, 242а и 251 

от Наказателния 

кодекс 

 

Осигуряване на 

ефективна дейност 

с наличната 

техника с ИЙЛ  в 

процеса на 

митническия 

контрол 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

актуализиране на 

оперативната 

документация   

 

 

- организиране и 

провеждане на 

брой образувани 

досъдебни 

производства 

 

 

 

- осигурени 

медицински 

изследвания 

 

- изготвени 

анализи относно 

дейностите с ИЙЛ 

 

- създадена база 

данни от 

сканирани обекти 

 

 

- брой извършени 

контроли с ИЙЛ 

 

- брой контроли с 

констатирани 

нарушения 

 

изготвени 

програми, 

инструкции и др. 

 

 

- протоколи от 

 

29 бр. 
 
 
 
 
 
 

- 27 служители 

 

 

 

- 4 бр. анализи 

 

 

 

- Създадена от м. 

ноември 2013г. 

 

 

- 19120 бр. контроли 

 

 

33 бр. контроли с 

констатирани 

нарушения 

 
 
6 бр. 
 
 
 

- 4 бр. 
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Дейност 4.3. 

Противодействие 

на акцизни 

нарушения и 

престъпления 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

радиационен 

мониторинг на 

факторите на 

околната и 

работната среда и 

индивидуален 

дозиметричен 

контрол на 

служителите, 

ангажирани с 

дейностите с ИЙЛ  

 
 
 

Разкриване и 

установяване на 

административни 

нарушения по 

ЗАДС 

 

 
 

 
 

Съставяне на 

актове за 

установяване на 

административни 

нарушения 

 

Издаване на 

наказателни 

постановления или 

отчет на 

индивидуалните 

дозиметри 

 

- протоколи от 

извършен  

радиационен 

мониторинг 

 
 
 
 
 
 
 

- брой съставени 

актове  

- брой наказателни 

постановления 

- брой сключени 

споразумения 

- размер на 

наложените глоби 

и санкции 
 

брой съставени 

актове  
 
 
 
 

-брой съставени 

наказателни 

 

 

 

 

 

4 бр. рад.мониторинг 

с общо 8 бр. 

протоколи 

 
 
 
 
 
 
 

231бр. - АУАН  

59 бр.  фишове . 

199 бр. -  НП 

21 бр. Споразумения; 

 419382,46 лл. - 

Размер на 

наложените глоби и 

санкции-419382,46 

лв. 
 

207 бр. - АУАН  

59 бр.  фишове 

 
 
 
 

НП-199,  
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Дейност 4.4. 

Противодействие 

на незаконния 

трафик на 

наркотични 

вещества и 

прекурсори 

 
 
 
 

сключване на 

споразумения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 

съвместни 

операции с МВР и 

други институции  

 

Разследване на 

престъпления по 

чл. 234 от 

Наказателния 

кодекс 

 
 

Разкриване и 

задържане на 

наркотични 

вещества и 

прекурсори 

 
 
 
 
 

Провеждане на 

международни 

постановления 

- брой влезли в 

сила наказателни 

постановления 

- брой сключени 

споразумения 

- размер на 

наложените глоби 

и санкции 

 

 

брой съвместни 

проверки 

 

 

 

брой образувани 

досъдебни 

производства 

 
 

- брой случаи 

- количество 

задържани 

наркотици и 

прекурсори 

- брой съставени 

актове и 

образувани 

дознания 

 

 

НП  з.с.227;  

 

Споразумения-21;  

 

Размер на 

наложените глоби и 

ИС-419382,46 лв 

 
 
 
 
 
18 бр. 
 
 
 
 
 
5 бр. 
 
 
 
 

Разкрития - 3; 

 хероин-35,989 кг;  

 

АУАН-3;  

 

ДП-2;  

 

ДП-ОД на МВР - 1 
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Дейност 4.5. 

Ефективно 

прилагане на 

мерки за закрила 

на права върху 

интелектуална 

собственост 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

операции по 

противодействие 

на незаконния 

трафик на 

наркотични 

вещества и 

прекурсори 

 
 

Провеждане на 

контролирани 

доставки 

 
 
 
 
 

Прилагане на 

мерки по закрила 

на права върху 

интелектуална 

собственост 

 
 

Провеждане на 

международни 

операции по 

противодействието 

на нарушения на 

права върху 

интелектуална 

собственост 

 

- брой проведени 

международни 

операции 

- брой участия в 

международни 

операции 

 

 

 

 

 

- брой проведени 

контролирани 

доставки 

- брой проведени 

доставки 

 

 

- брой случаи на 

задържани стоки 

- брой задържани 

артикули 
 
 
 
 

брой проведени 

международни 

операции 

 

Операции - 1,  

 

Участие-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контролирани 

доставки-3; 
 
 
 
 
 

Случаи на задържане 

- 15 бр.;  

задържани артикули - 

6493 бр. 

 

 

 

 

2 бр. 
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Цел 5. Развити
е на системата 
за обучение на 
служителите  в 
митническата 
администрация 
 

Обучение на 
служителите в 
национален учебен 
център, в Митница 
Бургас и ИПА 

проведени 
обучения на 
национално и 
регионално ниво 
 

Утвърдена  
годишната 
Програма за 
обучение на 
служителите в АМ 

проведени обучения: 
-  35 броя на 
национално ниво на 
63 служители н НУЦ 
- 7 броя на 27 
служтели на 
национално ниво в 
РУЦ   
Дистанционни 
обучения – 5 бр. 
обучени 57 
служители 
 
- 22 броя на 
регионално ниво 
обучения на  275 
служители  
- задължително 
обучение в ИПА  – 13 
- специализирано 
обучение в ИПА – 4 
бр. обучени 4 
служители 
- 2 курса за обучение 
на митнически 
инспектори –    
участвали 35  
служители 
 
Проведено 1 
обучение на външни 

100%  
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потребители – 
обучени 19 
потребители 
 

Цел 6. 
Превенция и 
противодействи
е на корупцията 
и други 
неправомерни 
деяния на 
митнически 
служители 
 

Дейност 6.1. 
Проверки по 
сигнали, 
съдържащи данни 
за неправомерни 
деяния на 
митнически 
служители 
 
 
 
 
 
Дейност 6.2. 

Ротация на 

митническите 

служители и 

определяне на 

конкретното 

работно място на 

всеки служител за 

всяка смяна на 

случаен принцип в 

граничните 

митнически 

учреждения  

 

Дейност 6.3. 

Провеждане на 

анкети с 

 
подадени сигнали 
 
 
извършени 
проверки 
 
предприети 
действия 
 
 
 
 
 
 
утвърждаване на  
графици 
 
ротиране на 
служители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
извършени  анкети 

 
Брой подадени 
сигнали 
 
Брой извършени 
проверки 
 
Брой процедури за 
ангажиране на  
дисциплинарни 
наказания  
 
 

 
26 бр. 
 
 
26 бр. 
 
 
19 служители  
С наложение 
дисциплинарни 
наказания 
 
 
 
 
- ежемесечно  
утвърдени графици  
за работа в МУ,  
 
-ежедневно ротирани 
служители  в 
граничните МУ 
 
 
 
 
 
 
 
2 броя , извършени 
от ЦМУ на МФ 

100% 
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преминаващи през 

най-натоварените 

ГКПП пътници и 

превозвачи, с цел 

получаване на 

информация за 

дейността на 

митническата 

администрация, 

вкл. за евентуално 

наличие на 

корупционни 

практики 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Д  О   К  Л  А  Д 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

БУРГАС 
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ПРЕЗ 2013 ГОД.  
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                                                 Бургас, януари 2014 г. 

 

 

 

 

 

                             С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

 

 

 

 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

 

ІІ. ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ  2013 г. 

 

1. Проектиране   

2. Ново строителство, ремонт и поддържане на РПМ 

3. Състояние на РПМ към 31.12.2013 г. 

4. Административни услуги по специално ползване на РПМ. 

5. Възлагане на обществени поръчки 

6. Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета 

 7. Правно обслужване 

8. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
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ІІІ. ПРЕДВИДЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2014 г. 

 

1. Необходимост  от проектиране  на участъци за рехабилитация 

2. Ново строителство и ремонт 

3. Аварийна програма  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 01.01.2013 - 31.12.2013  г. са свързани със : 
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 управление на дейността по текущия ремонт и поддържането 

 стопанисване и управление на републиканската пътна мрежа /РПМ/ 

 осъществяване на дейности, свързани с подобряване на безопасността на движението по РПМ 

 контролиране качеството на изпълнението на работите по строителството, ремонта и поддържане на 

пътищата, в т.ч. подготовката им за есенно- зимния сезон 2013-2014 г., както и готовността на Фирмата-изпълнител  

по ТРП за изпълнението на задачите  по зимното поддържане. 

 контролиране качеството на изпълнението на работите по строителството, ремонта и поддържане на 

пътищата, в т.ч.  Реконструкция на Път І-9 "Сл.бряг - Бургас" участък от км 222+849.41 до км 225+522.39 и 

Рехабилитация на Път ІІ-73 „Шумен – Карнобат” от км 0+000 до км 90+324  

 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. 

 изпълнение на мониторинг при строителство на АМ „Тракия”- участък Ямбол – Бургас. 

  

 

Структура и щат  

 

 Организационната структура се състои от: 

- Два отдела: Административно обслужване и Инвестиционно-ремонтни дейности.  

- Шест районни пътни служби: Бургас, Айтос, Карнобат, Малко Търново, Поморие, Средец и участък от 

Автомагистрала „Тракия”. 

- Почивна база Несебър. 

Така изградената структура през 2012год. функционира успешно и през тази година.  
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Средно-списъчния персонал за  2013 година е 62бр., в т.ч. 16бр.- по служебно правоотношение и 46бр. по 

трудово правоотношение. 

 Средно-списъчния състав на назначените по 66 ПМС е 5бр. и по 212 ПМС – 5бр.  

 

 

ІІ. ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ  2013 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” – в момента се 

проектира. Предстои съгласуването на парцеларния план. 

 

2. Работи се по отчуждителни процедури и издаване на строителни разрешения на следните обекти: 

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 

- „Ахелой – Поморие” от км 210+100 до км 217+100 

 

3. Имаме готови проекти за обекти:  

 - Път ІІ-99 „Вариант Алепу " ІІ-ри етап - от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108 

- Рехабилитация и реконструкция  на път ІІІ-6008 " “/І-6/ - НХК – Камено”  от км 0+000 до км 16+000 

 - Рехабилитация и реконструкция на път III-7305 „/II-73/ – Камчия – Съединение” от км 0+000 до км 7+200. 

- 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) 

-  Рехабилитация и реконструкция  на път ІІ-53 „Гр.ОПУ Ямбол – Средец от км 184+800 до км 214+779 

 

 

Издадени са строителни разрешения за  следните обекти: 
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1. „Нов мост над р. Казан дере по път ІІІ-208 „Провадия – Айтос” при км 67+909, подобект: Път ІІІ-208 

„Провадия – Айтос” у-к от  км 67+712.80 до км 67+948 и рампа от км 67+948 до км 67+984 и мост – І-ви етап.” 

2.Допълнително проектиране във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път І-9 

"Сл.бряг - Бургас" участък от км 222+849.41 до км 224+400, включващ : 

- вход и изход на локално платно, обслужващо имоти в участъка от км 223+960 до км 224+400 

- заустване на напречни полски пътища по кадастрални карти.  

 

 

 

 

2. Ново строителство, ремонт и поддържане на РПМ 

2.1. Ново строителство  
На 15.07.2013 г. се въведе в експлоатация ЛОТ 4.2 на АМ „Тракия” от п.в. Зимница до п.в. Карнобат. ОПУ – 

Бургас ще поддържа от км 308+107 до км 359+475 с дължина 51,368 км и пътни връзки с 3,187 км към п.в. Карнобат 

и п.в. „Б-с запад”. 
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2.2. Ремонт  на РПМ. 

2.2.1.Инвестиционната програма на АПИ: 

1.1 Път І-9 "Сл.бряг - Бургас" участък от км 222+849.41 до км 225+522.39 (край обход Поморие - кв. 

Сарафово) с изграждане на второ пътно платно 

Изпълнител на обекта е Обединение„Трейс Слънчев бряг” /„Трейс Груп Холд“ АД, гр.София и „Трейс 

Бургас“ ЕАД, гр.Бургас/ . 

Консултант: „Трафик холдинг “ ЕООД –гр. Аксаково 

Стойността на обекта е : 6 345 103,67 лв. с ДДС 

 Начало на строителството: 23.09.2012 г. 

 Изпълненото през 2013 г. е  3 652 043,40 лв. с ДДС.  

 За обекта е подписан Констативен Акт обр. 15.  
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2.2.2. Програма „Транзитни пътища – V” 

 

ІІ-73 „Шумен – Карнобат” от км 0+000 до км 90+324 

На територията  на Бургаска област  участъка е от  км 43+500 (границата с Шуменска област) до  км  90+324 ( 

пътно кръстовище с І-6). 

Изпълнител: Сдружение „Лена - Инжстройинженеринг – Пътища – ЛОТ4” 

Стойност  на договора:  53 821 370,49 лв. с ДДС. 
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Изпълненото през 2013 г. е  31 820 622,16 лв. с ДДС. за целия участък - от км 0+000 до км 90+324. 

 

Консултант: „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД  

Стойност  по договор:  309 000 лв. с  ДДС. 

Подписан е Протокол обр. 16 на 17.12.2013 г. и обекта е въведен в експлоатация .  

 

 
 

  Лот 6: Път II-79 „Елхово – Бургас” от км 0+000 до км 86+200.25 
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На територията на Бургаска област  от км 38+100 до км 86+200.   

 

Изпълнител : Сдружение „Пътища Бургас” ЗЗД - партньори: „Холдинг Пътища” АД и „Трейс Груп Холд” АД.  

Стойност на договора: 73 930 374 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. 

 През отчетния период  се извършиха локални ремонти,  изравнителни пластове от порьозен асфалтобетон, 

направа на дренажи, монтиране на бетонови корита за облицовани  окопи, реконструкция на  кръговото  

кръстовище в гр. Средец  и  насип банкети. 

Сертифицирано  СМР – измерени работи през 2013 г. за 7 593 546 лв. без  ДДС за целия участък от км 0+000 

до км 86+200.25. 
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2.3 . Поддържане на РПМ 

Републиканските пътища  се поддържат от двама изпълнители: 

- ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС" - за цялата РПМ, без новия участък на АМ 

„Тракия”. 

- ЗЗД „ТРЗП Тракия 2012г.” – за новия участък на АМ „Тракия”. 
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През  отчетния периода 01.01.2013-31.12.2013г.   бяха извършени  работи по ТРП  , съгласно Договор № РД-

38-391/28.11.2011г. с ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС" за  общо 8 699 292.97 лв. с ДДС, 

от които за ТРП – 5 404 613.88 с ДДС и за зимно поддържане – 3 294 679.09 лв. с ДДС , в т. ч.: 

- преброяване на движението –10 368 ч.ч. на стойност –84 851,76 лв с ДДС. 

- почистване и оформяне на окопи – 87 224 м1 на стойност 135 300,70 лв. с ДДС 

- попълване и подравняване на банкети – общо 150,40 км на стойност  97 562.26 лв. с ДДС. 

- почистване на свлачища и срутища – 1 077 м3 на стойност 5 274,70 лв. с ДДС 

- монтаж на нова СПО  и възстановяване и ремонт  на съществуваща СПО – общо 2496.50 м1 на стойност 

174 522.60 лв. с ДДС. 

- направа на хоризонтална маркировка – 67 852,87 м2 на стойност 683 210,10 лв.с ДДС.   

- вертикална сигнализация – монтиране на нови и ремонт на съществуващи  пътни знаци  - 527 бр. на обща 

стойност 61 881,60 лв. с ДДС 

- изкърпване на АМ, І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас пътища –101 730 м2 на стойност – 3 407 043.26 лв. с ДДС. 

 

Съгласно Договор № 93-01-7274/01.11.2012 г. за Поддържане базирано на показатели за изпълнение на АМ 

„Тракия” и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за  следните 

новопостроени участъци – Лот 2, Лот 3, Лот 4.1 и Лот 4.2 , сключен с ЗЗД „ТРЗП Тракия 2012г.” през периода от 

15.07.2013 г. до 31.12.2013 г.  бяха извършени  работи по ТРП  на стойност  - 91 573,98 лв с ДДС и за зимно 

поддържане – 15 143 ,18  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. 

 

За борба със зимната хлъзгавост по пътищата  през периода бяха изразходени  

Пясък                             2810,60  т 

Сол                                 1688,60 т 
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Луга                                  575,00 т 

Магнезиев хлорид               1,00 т 

  

През м. февруари и март 2013 г. бяха отпуснати средства за  изкърпване на настилката по РПМ на територията 

на ОПУ -Бургас със студена асфалтова смес на обща стойност  44 827 лв. с ДДС.  

С Решение № 6514/13 на УС на АПИ бяха отпуснати  допълнителни  средства за подобряване състоянието на 

настилката на път І-9 „М.Търново – Граница с Р Турция” от км 314+400 до км 318+566 –ІІ етап на стойност 

1 351 826 лв. с ДДС. Общия осигурен  финансов ресурс   е  на стойност  2 336 661 лв.  с ДДС.  

Ремонта  включваше  студено рециклиране, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон на цяла ширина, 

монтиране на бетонови корита за облицовани  окопи,  насип банкети, монтаж на осигурителни системи и 

вертикална сигнализация, както и полагане на хоризонтална маркировка. 
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Във връзка с въвеждането в експлоатация на цялата АМ „Тракия” през м. юли бяха отпуснати допълнителни 

средства за ремонт на деформации  на настилката на АМ „Тракия” и направа на хоризонтална маркировка  от бял  

шприцпластик в участъка от км 325+280 до км 360+568 на обща стойност  407 754,34 лв. с ДДС.  

   

През месец септември с допълнително задание  възложихме  работи по ТРП на стойност 150 000 лв. с ДДС , 

които включваха  освежаване на осовата маркировка на път І-9 „Обзор-Сл.бряг-Ахелой-Поморие”, на път ІІ-99 

„Бургас-Созопол-Царево” и на път ІІІ-208 „Добромир-Дъскотна-Руен”. 



 310 

Във връзка с  подготовката на републиканските пътища за  есенно – зимния  сезон 2013-2014 г.  възложихме с 

допълнително задание изкърпване на единични дупки , полагане на неплътен и плътен асфалтобетон, попълване на 

банкети  с фрезован материал и направа на хоризонтална маркировка  на път  ІІ -99 „(Бургас – Маринка) - Созопол – 

Приморско” от км 38+600 до км 43+500 , както и освежаване на хоризонталната маркировка на АМ „Тракия” от км 

324+187 до км 359+475.  Стойността на извършените работи беше на стойност   269 972,12 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. Част от тях са на следните пътища: 

 

- Път ІІ-79 Средец – Бургас при км 76+453 /п. в.Промет/ - изпратено искане до АПИ за включване в 

рехабилитацията на Транзитни пътища V - ЛОТ 6; 

- Път ІІ-99 Бургас-Созопол – пътни надлези при км 3+453 /п. в.Ченгене скеле/, км 14+822 /п.в.Черноморец/; 

- Път ІІІ-7907 Средец-Дебелт км 3+319; 

 

 

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: 

 

№ Описание на видовете работи ед.м. колич. 
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1 

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) 

съгласно изискванията на Възложителя, 

вкл.всички свързани с това присъщи разходи бр. 45.00 

2 Рязане на храсти и млада гора м2 68268.00 

3 Косене дка 1814.39 

4 Почистване на облицовани  окопи м 637.00 

5 

Почистване и събиране на твърди битови 

отпадъци по РПМ км 3521.00 

6 Отсичане дървета и надвиснали клони бр. 258.00 

7 

Превоз на изсечени храсти и дървета , с бордова 

кола, вкл. всички свързани с това присъщи 

разходи. лв/т/км 5.00 

8 Монтаж и укрепване на пътни знаци бр. 89.00 

9 Подравняване на банкети и окопи м 220.00 

10 Демонтаж на повредени пътни знаци  бр. 48.00 

11 Направа хоризонтална маркировка м2 48.00 

12 

Демонтаж и подмяна на повредени пътни знаци с 

постоянни размери (стандартни) с нови, доставени 

от Възложителя, съгласно указанията на 

Възложителя и всички свързани с това присъщи 

разходи. 

лв/бр. 

10.00 

13 

Доставка и монтаж на направляващи стълбчета, 

оодобрени от Възложителя  и всички свързани с 

това присъщи разходи. 

бр. 

10.00 

14 

Доставка и монтаж на 1 бр. километричен пътен 

знак бр. 6.00 

15 Пътен работник чч 939.00 
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16 

Натоварване и разтоварване, ръчно, включително 

всички свързани с това присъщи разходи. м3 2.00 

17 

Профилиране и попълване на банкети - ръчно, с 

одобрен материал, вкл. разстилане, уплътняване и 

всички свързани с това присъщи разходи. м3 1.00 

18 

Почистване на земни и облицовани окопи, 

запълнени до 50 % - ръчно м 340.00 

19 

Почистване на регули и настилка от кал - ръчно 

/без натоварване и превоз/ 
лв/м2 

1750.00 

20 

Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50  /без 

натоварване и превоз/ 
лв/м 

10360.00 

21 

Боядисване на парапети на съоръжения, 

включително почистване на корозиралите 

повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя  

и всички свързани с това присъщи разходи. 

м 

33.00 

22 

Почистване дъната на откосите на земни окопи и 

други земни площи от растителност (изтесване), 

вкл. натоварване и извозване на отпадъците и 

всички свързани с това присъщи разходи. м2 500.00 

23 

Пренос и монтаж на преносими инвентарни 

щитове за изграждане на снегозащитни огради и 

всички свързани с това присъщи разходи  

м 

58.00 

24 Попълване на банкети с фрезован материал м2 28.00 

25 

Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, 

без натоварване и превоз. 
м 

20.00 

26 Точкуване м 2000.00 



 313 

 

 

 Липсата на горива за малогабаритната техника пречи за извършване на допълнителни обеми работа.  

 За 2013 г. е отпуснат лимит 360 л за всички РПС-та при реални разчети за работа за около 1 000 л. 

 Общата стойност на извършените работи със собствени сили по ТРП приравнена към цените от договора за 

ТРП е 541 111,82 лв. с ДДС. 

 

 

 

 

3. Състояние на РПМ към 31.12.2013 г. 

 

 

 

В сравнение 

със състоянието 

на пътищата към 

31.12.2012 г. се 

констатира следното: 

- намалява се 

дължината на републиканските пътища в добро  състояние (не вземаме предвид новия участък на АМ „Тракия”) с 

28 км. В голяма степен това се дължи на влошаването  на състоянието на третокласните пътища 

- увеличава се дължината на републиканските  пътища в лошо състояние с 15,3 км 

- увеличава се дължината на републиканските  пътища в средно  състояние с 11,7 км 

При сравнение на изградените и ремонтираните участъци през 2012 г. и 2013 г. отчитаме следното: 

- Ново строителство   

През 2013 г. завършиха  АМ „Тракия” като дължината в нашия участък  е 16,1 км и пътни връзки – 1,6 км. 

- Реконструкция  

№ 

по 

ред 

Състояние на 

настилката 

 Клас на пътищата Пътни 

връзки 

при възли 

Общо 

АМ І клас ІІ клас ІІІклас 

1. Добро км 51,4 118,7 31,2 106,1 14.1     321,5  

2. Средно км  87,2 145,6 126,7 0.0 359,4 

3. Лошо км  43,5 84,3 375,8 0.0 503,7 

 Всичко:  51,4 249.4 261.1 608.6 14.1 1 184.6 
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През 2012 г. се извърши реконструкция на 25,4 км от път ІІІ-9901, а през 2013 г. на 2,7 км от път І-9. 

- Рехабилитация 

През 2012 г. се извърши рехабилитация на 61,8 км  от  път І-9, а през 2013 г. на 46,8 км от път ІІ-73. 

- Среден ремонт 

През 2012 г. се извърши среден ремонт  на 33,8 км  от  път ІІІ-705, ІІІ-208 и ІІІ-992, а през 2013 г. на 4,1 км от 

път І-9. 

- Общо ремонтираните участъци през 2012 г. са 121,0 км, а през 2013 г.  53,6 км,  което е с 67,4 км по-малко. 

 При сравняване на отпуснатите средства по Договора за ТРП с ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ПЪТНО 

СТРОИТЕЛСТВО БУРГАС", който е основния , отчитаме през 2012 и 2013 г. следното: 

За 2012 г. отпуснатите средства са общо 18 945 997 лв. с ДДС., а за 2013 г. те са 8 699 293 лв. с ДДС,  което е с 54 

% по-малко . 

През 2012 г. за ТРП са изразходени  15 470 471 лв. с ДДС  , а за зимно поддържане – 3 475 526 лв. с ДДС.   

През 2013 г. за ТРП са изразходени  5 404 614 лв. с ДДС  , а за зимно поддържане – 3 294 680 лв. с ДДС.   

 

4. Административни услуги по специално ползване на РПМ. 

 

В обхвата на републиканските пътища на ОПУ Бургас са монтирани 28бр. РС. 

През отчетния период са  разгледани  247 различни молби, свързани с изграждането  на  рекламни 

съоръжения  (РС), крайпътни обслужващи обекти (КОО) и комуникации. 

Техническия съвет (TC)  при ОПУ е разгледал 54 проекта предложени от различни инвеститори . От тях 27 бр. 

са съгласувани в ОПУ Бургас и 27 бр.от  приетите са  изпратени в ЦУ  на АПИ  за окончателно съгласуване. 

Издадени са  63 бр. разрешения за РС, 7 бр. за КОО и пътни връзки , 33бр. за изграждане на  подземни 

комуникации .  

Подадени са за отнемане на разрешения за специално ползване чрез експлоатация на РС – 85 бр., като за 17 

бр. е платено преди да се отнемат разрешителните.  

Издадени са заповеди за отнемане на разрешения за експлоатация на РС, поради не плащане на годишни такси 

– 68 бр. 
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След като са платени,  преди влизане в сила на заповедите са издадени заповеди за отмяна на заповедите за 

отнемане на РЕ– 56 бр.  

Влезли в сила заповеди за отнемане на разрешения, поради неплащане за 2012 г. - 12 бр. , като от тях 4 бр. са  

демонтирани от собствениците на РС и 8 бр. от фирмата , осъществяваща ТРП на територията на ОПУ - Бургас. 

Демонтирани РС по искане на собственика – 53 бр. 

 

За отчетния период  са постъпили приходи от такси както следва: 

- за извънгабаритни товари – 37 094,51 лв. 

- от РС по чл. 22 ал.4  от Тарифа АПИ – 271 735,29 лв. 

- от КОО по чл. 22 ал.1 от Тарифа АПИ – 37 867,26 лв. 

- от продадени  винетни стикери – 630 199,00 лв. 
 

 

5. Възлагане на обществени поръчки 

 

Процедури за възлагане на обществени поръчки за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г., както следва: 

         1. Открити процедури по реда на ЗОП 

-  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на жива невъоръжена охрана и 

охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обекти държавна собственост, управлявани от АПИ – ОПУ – 

Бургас” 

-  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършванена ремонтни дейности на 

административната сграда на ОПУ-Бургас, база „Каваци”, обл.Бургас и кантон Царево, обл.Бургас” 

        2. Възлагане по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП 

- „Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, при спазване на действащата нормативна уредба и 

техническите предписания на контролните органи, за следните обекти:  

Сграда – кантон, находяща се на път І-9 „Варна-Бургас” км 228+900, в кв. Сарафово, гр.Бургас, актувана с 

АДС № 1510/19.12.2000г.; 
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Сграда – кантон, находяща се в ПИ № 524001, в масив № 524, м.”Мангалята”, в земл. на гр.Айтос, актувана с 

АДС № 2553/06.06.2002г. 

- „Премахване на сграда, намираща се в ПИ 48619.504.10 по КККР на гр. Царево, област Бургас/бивш УПИ ІV в кв. 

71/, актувана с АДС № 1504/19.12.2000г. 

- Обществена поръчка за услуга с предмет: „Поддържане на чистотата в административната сграда на Областно 

пътно управление-Бургас, както и да закупуване на консумативи свързани с поддържането на чистотата.” 

-  Обществена поръчка за услуга с предмет: „Извършване на сервизно, абонаментно, извънгаранционно техническо 

обслужване и сервиз на компютърна техника, компютри, принтери, UPS, монитори и комуникационно оборудване.”  

-  Обществена поръчка за услуга с предмет: „Поддържане на програмен продукт „АЖУР – L”.  

- Обществена поръчка за услуга с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на касови апарати”  

 

6. Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета 

 

За 2013 год. събраните приходи са в размер на 252 863лв. с 59 593 лв. – 30.87% повече спрямо отчета за  

2012год., от които: 

- приходи от услуги 23 788 лв. 

- приходи от наеми 84 817 лв. 

- приходи от такси 38 589 лв. 

- получени застрахователни обезщетения  105 485 лв. 

- други приходи   184 лв. 

За този период се отчита абсолютна събираемост на приходите.  

Просрочени вземания за периода няма. 

Общо направените разходи за периода по бюджета в абсолютна сума са  1 008 381 лв., с 33 141 лв. – 3,18% по-

малко спрямо отчета за 2012г. 

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” –  957 886 лв. 

- за дейност 7701 „Дейности по почивно дело и социален отдих” – 48 765 лв. 
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- за дейност 532 „Програми за временна заетост” – 1 730 лв. 

Спрямо отчета за 2012г. разходите по дейности  са както следва: 

- за дейност 8 832 – с   36 227 лв.по-малко  

- за дейност 7 701 – с     1 356 лв. повече 

Абсолютната сума на изплатения фонд работна заплата е 523 947 лв. с 18 089лв. повече – 3,58% спрямо 

миналата година. 

Средната работна заплата за 2013г. e  704 лв.  

Средната работна заплата на служителите по трудово правоотношение е 638лв., а на служителите по 

служебно правоотношение е 896 лв. 

Изплатените разходи по пар. 02-00 „Други възнаграждения на персонала”са   85 183 лв. – с 8 860 лв. повече 

спрямо отчета за 2012година. Това се дължи на назначените по ПМС 212 – 5бр. списъчен персонал от м. май 2013г. 

Осигурителните вноски са 127 102 лв. –  с 16,5% повече спрямо отчета за миналата година. 

Параграф 10-00”Издръжка” – 272 149лв. Размерът е с 73 107 лв. по-малко от разходените средства за 2012г. 

Начислените и изразходени средства за социални разходи са в размер на 11 946 лв. 

Едно от най - големите пера в издръжката е поддръжката и ремонта на автомобилния парк, който е 

изключително морално и физически амортизиран. Управлението разполага с 33 автомобила, от които 61% са 

получени от строителни обекти /физически изчерпани/, 14% са закупени вече употребявани. 62% от автомобилите 

са на възраст над 15 години. С пробег над 200 000 км. са 76% от автомобилите. Тези данни обосновават и големия 

разход на резервни части и ремонтни услуги, които за периода са 34 143 лв. 

 Направените разчети за необходимите средства за ремонт на материално-техническата база за 2013год. са над 

250 000лв. С пълномощно № П-265/20.09.13г.   на директора, са определени суми за извършване на неотложни 

ремонти на административната сграда на управлението, кантон Царево и снегобаза Каваци. Но поради изискване 

процедурата да бъде открита, отварянето на офертите се извърши през 2014г. и отпуснатите средства за 2013г. не 

бяха усвоени. 
 

 7. Правно обслужване 
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8.1. Образувани съдебни производства по реда на АПК, по повод обжалвани заповеди на адм.органи от АПИ-

ОПУ-Бургас  

-Адм.д.№ 1923/2012г.  по описа на Административен съд-Бургас-жарбоподател. Делото е висящо, 

адм.д.№633/2013г. по описа на Административен съд-Бургас-жалбоподател, адм.д.№500/2013г. по описа на 

Административен съд-Бургас-заинтересована страна, адм.д.№2171/2012г. по описа на Административен съд-

Бургас-заинтересована страна.  

8.2. Образувани съдебни производства по реда на ГПК, по които АПИ-ОПУ-Бургас е ответник и цената на 

иска за събиране на парични вземания за периода от 01.01.2012г. до 01.10.2012г. 

 - висящи производства-Гр.д.№19461/2012г. по описа на Софийски районен съд, Гр.д.№ 5288/2012г. по описа 

на БРС, гр.д.№54174/2012 по описа на СРС 35-състав, гр.д.№1292/2013г. по описа на СРС, гр.д.№51633/2011г. по 

описа на СРС, гр.д.№51630/2011г. по описа на СРС. 

8.3. Образувани съдебни производства по реда на ЗАНН, по които АПИ е ответник 

8.4.  НАХД – по отношение на издадени НП на Началник отдел КРПМ към Дирекция  „АРОК” в Агенция 

„Пътна инфраструктура” на основание чл.53, ал.1, т.2 от ЗП- 18 бр. НП обжалвани по съдебен ред и потвърдени. 

 

 

8. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

 

През годината  не са допуснати  трудови злополуки и нарушаване на трудовата дисциплина. Не са  

извършвани проверки по спазване на трудовото законодателство от контролни органи. На работещите  са 

извършени необходимите инструктажи. Ръководителите от различни нива и длъжностното лице по БЗ 

осъществяваха постоянен контрол по спазване  изискванията  на нормативните актове и изпълнение на 

задълженията за здравословни и безопасни условия на труд. 

Договорът със Службата по трудова медицина изтече на 16.07.2013г. и до момента няма сключен нов договор.  

Част от личният състав не е осигурен с лични предпазни средства /ЛПС/, за което сме изпратили сведение за 

необходимите ни такива.  

Беше извършена актуализация на оценката на риска съвместно със Службата по трудова медицина. 
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ІІІ. ПРЕДВИДЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2014 г. 

 

1.Необходимост  от проектиране  на участъци за рехабилитация 

- Път І-9 „Обзор – Сл.бряг” от км 171+200 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 43+400 до км 52+500 

- Път ІІІ-907„/І-9/ – Визица – /ІІ-99/” от км 0+000 до км 24+781 

- 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 9+900 до км 17+900 

- Път ІІІ-6009 „/І-6/ –Миролюбово –Изворище - Брястовец –Каблешково” от км 0+000 до км 22+000 

- Път  III-7909 „ кв.Горно Езерово– Братово” от км 0+000 до км 12+400 

- Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново Паничарево- Ясна поляна” от км 0+000 до км 11+900 

- Път ІІІ-9061 „ /І-9/- п.к. Тънково – о.п.Сл.бряг” – от км 0+000 до км 7+853 

 

 

2. Ново строителство и ремонт 

2.1. П.в. „Българово” на АМ „Тракия” на км 352+084-проектен, (км 350+991 експлоатационен) участък : 

„Оризово – Бургас” от км 325+28 до км 360+568,46 

2.2. 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) 

2.3. Път ІІ-99 „Вариант Алепу " ІІ-ри етап - от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108 

2.4. Допълнително проектиране във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път І-9 

"Сл.бряг - Бургас"/ край обход Поморие – кв. Сарафово/ 

 

2.5. Необходимост от изпълнение: 

2.5.1.Обходен път на гр. Бургас – І-ви етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово – Бургас” до км 493+550 на 

път І-6 „Ветрен – Бургас” 
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2.5.2.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 

- „Ахелой – Поморие” от км 210+100 до км 217+100 

2.5.3.Рехабилитация и реконструкция  на път ІІІ-6008 " “/І-6/ - НХК – Камено”  от км 0+000 до км 16+000 

 

2.5.4. Рехабилитация на следните пътища : 

- Път І-9 „Обзор – Сл.бряг” от км 171+200 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 43+400 до км 52+500 

- Път ІІІ-907„/І-9/ – Визица – /ІІ-99/” от км 0+000 до км 24+781 

- 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 9+900 до км 17+900 

- Път ІІІ-6009 „/І-6/ –Миролюбово –Изворище - Брястовец –Каблешково” от км 0+000 до км 22+000 

- Път  III-7305 „/II-73/ – Камчия – Съединение” от км 0+000 до км 7+200 

- Път  III-7909 „ кв.Горно Езерово– Братово” от км 0+000 до км 12+400 

- Път ІІІ-9009  „/І-9/ – Ново Паничарево- Ясна поляна” от км 0+000 до км 11+900 

- Път ІІІ-9061 „ /І-9/- п.к. Тънково – о.п.Сл.бряг” – от км 0+000 до км 7+853 

 

 

 

 

 

3. „Аварийна програма”  
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- 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  

- 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  

 

Въпреки ограничените средства и ниското заплащане, колектива е борбен и мотивиран в изпълнение на 

стратегическите задачи на Агенция „Пътна  инфраструктура”  и през 2014год. 

 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – БУРГАС ПРЕЗ 2013 Г. 

 

 

 

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 2013 г. и утвърдения годишен план, както и на 

допълнително възложените за изпълнение задачи. 

Исканите информации, справки и становища са представени в срок и не е допуснато просрочване. 

Активно се работи в ИСДА, като част от отделите приключват работата по различните дейности предсрочно. 

Приключи в срок подборът и сканирането на снимките и изготвянето на регистъра с метаданни за снимковия сайт на ДА 

“Архиви”. Много малък обем от предложените дигитални образи бяха коригирани след проверката в Дирекция "Дигитализация, 

реставрация и микрофилмиране". 

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 28 служители, от които 2-ма – обща администрация и 26 – специализирана. 

До месец април Дирекция „РДА” – Бургас работи с непълен щат в отделите в Бургас, Сливен и Стара Загора, което доведе до 

напрежение и полагане на свръх усилия от страна на експертите в трите отдела.  

През 2013 г. бе проведен конкурентен подбор в резултат на което един старши експерт в отдела в Бургас бе преназначен на 

длъжност „главен експерт” и един младши експерт в отдела в Стара Загора на длъжност „старши експерт”. Осъществи се процедура за 

повишаване в длъжност и преназначаване на експерти след изтичане на едногодишния изпитателен срок. 

Успоредно с описаните по-горе процеси бяха разработени длъжностни характеристики на служителите. 
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През отчетния период Дирекционния съвет не проведе заседания, предвид ограничаване на разходите. 

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 годината са проведени 41 заседания на ЕПК в отделите, на които са разгледани 136 материала и протоколите са одобрени 

от директора. В сравнение с 2011 г. броят на заседанията е с 3 по-малко, но разгледаните материали са с 18 повече, което показва по - 

различен ритъм на работа на комисиите. 

 Комисиите в отделите Сливен, Стара Загора и Ямбол са тричленни, тъй като числения 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 2013 г. Оценителната комисия на Дирекцията заседава веднъж дистанционно, като целия състав на комисията изрази 

категоричното си становище по ценността на предложените документи и необходимостта да бъдат закупени. Копие на протокола е 

изпратено за сведение, а препис – извлечения от решението – за утвърждаване от председателя. 

През годината се извърши дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещенията на Дирекцията, и са презаредени 

пожарогасителите. Част от архивохранилищата на Отделите „Държавен архив” – Бургас и Ямбол бяха опушени, поради високата 

влажност.  

Поради липса на средства, не се проведоха планираните обучения на новоназначените служители в Дирекцията, както и други 

планирани обучения от ИПА и сертифицирани центрове по места. 

През отчетния период дейността на Дирекцията се подпомага от сключените договори с Дирекциите „Бюро по труда” в Бургас, 

Стара Загора и Ямбол като се ползват Националните програми „Нова възможност за заетост”, “Старт на кариерата” и „Заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания”. През април прекъсна работата по програма “Старт на кариерата”, защото работещите по нея 

двама служители в Бургас и Стара Загора спечелиха конкурси за длъжностите “младши експерт” и са на постоянна работа в архивите.  

През юни в отдел “Държавен архив” - Бургас стартира практиката на 19 души по НП “Професионалист”. Дванадесет души от 

тях продължиха с тримесечна субсидирана заетост. През целия четиримесечен период те работиха по попълването на импортния файл 

за ИСДА, като набраха десетки хиляди архивни единици. Присъствието и работата на хората по програма “Професионалист” се 

осъществи след дарените от “Ротаракт Бургас – Пиргос”, съвместно с “Ротаракт София – Център” и “Ротаракт София” пет компютъра. 

През 2012 г. се сключи договор за сътрудничество с Факултет “Техника и технологии” - Ямбол при Тракийски университет – 

Стара Загора за стаж на студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Държавен архив - Ямбол. 

Основната цел на стажа е да се подпомогне дигитализацията в отдела в Ямбол, набирането на инвентарни описи на електронен 
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носител, а от друга страна да запознае студентите с професията “архивист” и те да добият практически опит в реална работна среда. 

Договора за сътрудничество продължи и през 2013 г. като двама студенти проведоха производствена си практика в архива. 

По проект “Ученически и студентски практики” Дирекция “Регионален държавен архив” - Бургас сключи договори с 

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Технически университет – Габрово, Тракийския университет – Стара Загора, УНСС 

и Бургаски свободен университет. Студенти работят в отделите в Бургас и Ямбол, като попълват импортния файл за ИСДА с архивни 

единици. Работата по проекта ще продължи и през 2014 г. 

В Бургас продължи работата по инициативата “Приятели на архивите”, като на всички участници, ученици и учители се връчиха 

свидетелства. 

 През 2013 г. служителите от Дирекция “Регионален държавен архив” - Бургас участваха  активно в дейностите на проект 

„Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”, финансиран по ОП 

“Административен капацитет” като даваха становища и предложения по текстовете на новия Методически кодекс и участваха в 

работните срещи и семинари с фондообразуватели. 

Началникът на отдела в Ямбол - Светлана Бъчварова участва в работна група по изготвяне на методика и програма с модули за 

провеждане на курсове по архивистика и документалистика за служители на ДА “Архиви” (за новоназначени служители и 

надграждащи), за работещите в учрежденските архиви и за членове на ПДЕК и други заинтересовани лица. Тя участва в Съвета за 

култура при Община Ямбол и Национална мрежа за инициатива за ефективно учене през целия живот – местен съвет при РИО – 

Ямбол.  

 През 2013 г. директорът на Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас осъществи срещи по организационни и други 

въпроси, свързани с дейността на Дирекцията, с областния и заместник областния управител на административна област – Бургас и 

Сливен и заместник кмета на Община Бургас. 

 

 

ІІ. ПРЕДАРХИВНИ И АРХИВНИ ДЕЙНОСТИ 

Заложените в плана задачи, свързани с предархивните и архивни дейности 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, оказане на методическа помощ при съставянето на номенклатури на делата и на актове за унищожаване на неценни документи 

с изтекъл срок на съхранение и др. 

Ежегодното актуализиране на Списъци 1 и 2 на действащите фондообразуватели, съгласно утвърдената процедура, дава 

възможност за ефективно планиране на методическото ръководство и контрол във фондообразувателите.  

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 
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несъстоятелност, закриване и преобразуване. Същественото увеличаване на фондообразувателите през 2012 г. се дължи на отпадане на 

подборното комплектуване на училищата. През 2013 г. са заведени на отчет 8 нови фондообразуватели в Списък 1 и два в Списък 2. 

От отчет са свалени 14 бр. фондообразуватели от Списък 1 и два в Списък 2.  

Общият брой фондообразуватели в края на 2013 г. е 981 бр., което е със 169 бр. повече от 2011, а с 6 бр. по-малко от 2012 г. 

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 92 проверки, от които 66 основни и 26 контролни. Намаленият брой проверки в сравнение с 

2011 и 2012 г. се дължи на непълния състав на Дирекцията, редуциране на финансовите средства и усилената работа по ИСДА. 

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. След направения анализ на констатациите и предписаните препоръки можем да отчетем, че в по–голямата 

част от проверените учреждения условията за опазването и съхраняването на документите са добри. Основните препоръки, дадени от 

експертите, са насочени към необходимостта от актуализация на заповедите за ПДЕК, поради смяна на членове и допълване с 

изискванията, определени в Наредбата, извършване на ежегодната проверка на наличността и условията на опазването и съхраняването 

на документите, воденето на задължителните регистри в учрежденските архиви и др. По време на проверките в голяма част от 

учрежденията се проведоха и обучения на ПДЕК във връзка със задълженията им, произтичащи от Наредбата. При извършване на 

контролните проверки експертите провериха изпълнението на направените препоръки, като се констатира, че преобладаващата част от 

тях са изпълнени. В по-голямата си част проверките (64 бр.) са извършени през първото полугодие, за да се осигури достатъчно време 

за изпълнение на дадените препоръки в констативните протоколи. Сравнително голяма част от контролно–методическите проверки на 

експерти в Бургас се извършиха със служебния автомобил, което даде възможност да се спестят разходи за командировки. 

 През 2013 г. са проведени 14 семинара при планирани 4, на които са присъствали 76 фондообразуватели. Преизпълнението се 

дължи на големия брой учреждения пожелали, ПДЕК да бъдат обучени на място, за да присъства целия състав на комисиите. Такава 

тенденция се забелязва в отдела в Бургас където всички 15 обучения са осъществени на място във фондообразувателите, където общо 

са присъствали 56  служители на ПДЕК както и ръководители на звена и отдели. 

В Стара Загора е проведено едно методическо обучение, което обаче съществено надхвърля планираната цифра за представители 

на фондообразувателите – при планирани 10, обучение преминават 51 човека от 29 фондообразувателя. Обучението е осъществено, 

благодарение безвъзмездно предоставената зала и мултимедия от фондообразувателя –  ІV основно училище “Кирил Христов” – Стара 

Загора, което от друга страна поставя въпроса за материално-техническата база и възможност на архивите. 

   При планирани 11 номенклатури на делата са изготвени 16 нови и 24 актуализирани. Вследствие на извършените проверки и 

направените констатации за създаването на нови документи, както и такива, които престават да се създават, налага насочването на 

усилията по отношение на актуализиране на номенклатурите на делата.  
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През тази година в Сливен се забелязва тенденция на иницитива от учреждения, предимно училища, които искат актуализиране 

на номенклатурите след извършени проверки от регионалните им ръководства. До известна степен това предизвика затруднения в 

работата на отдела предвид претенциите на някои от тях относно включването на определени документи извън Наредба № 4 на 

Министерството на образованието, сроковете на съхранение на видовете документи, както и времетраенето на процеса на 

актуализация. 

 

Отдел Общ брой 

номенклатури 

Брой нови 

номенклатури 

Брой актуализирани 

номенклатури 

Бургас 

 

21 8 13 

Сливен 

 

3 1 2 

Стара Загора 

 

10 2 8 

Ямбол 

 

6 5 1 

Всичко 40 16 24 

 

 

Бургас 
52% 

Сливен 
8% 

Стара Загора 
25% 

Ямбол 
15% 

Общ брой номенклатури 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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При план 30 номенклатури всички са внедрени. 

Във връзка с изпълнение на Заповед № 184/12.08.2013 г. на председателя на ДА “Архиви”, отделите изпратиха по електронен 

път писмо за  наличие на АИС на голям процент от фондообразувателите. От получените отговори е видно, че в много малък брой 

фондообразуватели АИС е обвързана с номенклатурата на делата. 

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

съхранение. Изготвени са  становища на 143 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, защото колегите 

от отдел “Държавен архив” – Бургас, осъществиха срещи с председателя на Бургаската регионална нотариална камара, който от своя 

страна изпрати актуална форма на Акт до всички нотариуси на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболски области. 

От експерти на Отделите в Бургас и Стара Загора са изготвени седем становища на Актове за унищожаване на документи с 

класифицирана информация, с изтекъл срок на защита (Бургас – 4 бр. и Стара Загора – 3 бр.). При проверка на място на предложените 

за унищожаване на декласифицирани документи в “Лукойл” и Областно пътно управление – Бургас от експертите са заделени ценни 

документи, които оформиха постъпления към фондовете. 

От планираните за комплектуване 13 учрежденски фонда са комплектувани 26, от които шест са нови и 20 допълнителни 

постъпления. 

Като цяло пълнотата на комплектуваните фондове е добра. 

През годината под контрола на отдела в Бургас е извършена междинна експертиза в 6 учреждения – ПГЕЕ “К. Фотинов” – 

Бургас, ГПАЕ “Гео Милев” – Бургас, ПГКР “Св. Никола” – Бургас, ОУ “Антон Страшимиров” – Бургас, “МБАЛ – Поморие” ЕООД – 

Поморие и “МБАЛ – Айтос” ЕООД - Айтос. Считам, че се налага практиката за извършване на междинни експертизи, с които трудно 

ще се справят ПДЕК на учрежденията. 

През годината на държавно съхранение са приети 3 нови фонда от личен произход и 4 допълнителни постъпления. Дарени са 

личните архиви на видни личности от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. 

Специално искам да отбележа инициативата на колегите от Ямбол, които са организирали вечер на дарителите и по време на 

вечерта и след нея са осъществили 7 срещи с потенциални фондообразуватели от личен произход – стъпка в унисон с приоритетите на 

ДА “Архиви”.   

През 2013 г. е извършена научно-техническата обработка на документите на 5  учрежденски фонда, приети в архивите преди 

отчетната година. 

През годината са пресъставени 19 инвентарни описи, като в резултат от този процес са унищожени 157 а.е., съдържащи неценни 

документи, представляващи 3,34 л.м. Този процес ще продължи и през следващите години, което ще е в полза на потребителите на 

архивна информация, тъй  като неценните документи са описани в инвентарните описи и създават неудобство при ползването им в 
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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. 

В полза на потребителите на ретроспективна информация е и процесът на усъвършенстване на инвентарните описи. През 2013 г. 

са усъвършенствани 4 инвентарни описа от експерти в отдел “Държавен архив” – Ямбол. 

През 2013 г. в отдел “Държавен архив” – Бургас, съгласно разработения план – график във връзка със заповед № 74 от 3 април 

2012 г. на председателя на ДА “Архиви”, се извършви паспортизация на масив “Б”. Същата беше извършена в предвидения срок и 

обем. Констатирани са разлики в броя на фондовете, в броя на архивните единици и в линейните метри. Първоначалният вариант на 

заключителния протокол бе върнат от мен за пресъставяне и изготвяне на справка, чрез която да се засекат разликите. Изработената 

справка не е достатъчно точна и поради това продължава работата по попълването й. 

През първото шестмесечие в отдел “Държавен архив” – Ямбол се извърши  частична паспортизация на два описа поради 

предадени през 1991-1993 и 1997 г. на Окръжен съд - Ямбол фирмени преписки на кооперации, решили да се пререгистрират и 

възстановят дейността си, които в инвентарните описи са отбелязани като дадени за времено ползване извън архива. След отправено 

искане до ръководството на Съда архивните единици са върнати в архива, което наложи и частичната паспортизация. 

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 проявят желание 

да попълват анкетните карти. В тази връзка е и предложението на колегите от Ямбол анкетните карти да се попълват онлайн на сайта 

на ДА “Архиви”. 

От получените цифри през 2013 г. се потвърждава наложилата се от няколко години тенденция в архива да работят граждани, 

интересуващи се предимно от документи, свързани със социално-правни въпроси, доказване на собственост и трудов стаж. В 

последните 2 – 3 години се забелязва увеличаване на броя на читателите ползващи документи с изследователски цели. 

 

 

 

Отдел 
Общ брой 

читатели 
Читатели 

Служители 

на архива 

Общ брой 

посещения в 

читалнята 

Общ брой 

издадени 

читателски 
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карти 

Бургас 194 185 
9 528 14 

Сливен 82 78 4 140 14 

Стара Загора 100 96 4 204 7 

Ямбол 112 107 5 236 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас 
40% 

Сливен 
17% 

Стара Загора 
20% 

Ямбол 
23% 

Общ брой читатели 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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Бургас 
40% 

Сливен  
17% 

Стара Загора 
20% 

Ямбол 
23% 

Брой читатели 

Бургас 

Сливен  

Стара Загора 

Ямбол 
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През 2013 г. в отделите са издадени общо 48 читателски карти, от които половината са с намаление.  

През отчетната година делът на изследователите е една четвърт /134/ от общия брой читатели /466/, а издирващите собственост 

читатели са 259. 

През 2013 г. са изготвени 123 справки на юридически и физически лица, от които 10 по изследователски теми, а 77 по 

имуществени въпрои. 

 

 

 

 

 

Бургас 
48% 

Сливен 
13% 

Стара 
Загора 

18% 

Ямбол 
21% 

Общ брой посещения в читалнята 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 



 331 

Отдел 

Общ брой изготвени 

справки на 

юридически и 

физически лица 

По 

изследовател

ски теми 

 

По 

имуществени 

въпроси 

 

По други теми 

Бургас 45 8 
22 15 

Сливен 57 - 50 7 

Стара Загора 16 1 4 11 

Ямбол 5 1 1 3 
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През последните години, сред краеведи и историци, се забелязва стремеж към публикуване на поселищни проучвания,  които 

черпят информация от архивните документи.  

Това е и една от причините да констатираме голям оборот на предоставени архивни единици  в читалните –  5727, като сериозен 

дял – 2926 а.е. има читалнята в Бургас. 

Отдел 
Общ брой 

използвани а.е. 

Брой използвани 

а.е. от читатели 

Брой използвани 

а.е. от служители на 

архива 

Бургас 5626 2926 

 

2700 

Сливен 2319 953 1366 

Стара Загора 1135 655 480 

Ямбол 2746 1193 1553 

 

Бургас 
37% Сливен 

46% 

Стара Загора 
13% 

Ямбол 
4% 

Общ брой изготвени справки на  
юридически и физически лица 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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Бургас 
47% 

Сливен 
20% 

Стара Загора 
10% 

Ямбол 
23% 

Общ брой използвани а.е. 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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През 2013 г. се наблюдава сериозно количество архивни единици (6099 а.е.)  използвани от служителите във връзка с 

подготовката на различни дейности и изготвяне на информации и справки. Трудно може да се съпостави тази цифра с използваните от 

служителите архивни единици от предходни години, защото за първи път е въведена като величина. 

 

 

Бургас 
51% 

Сливен 
17% 

Стара Загора 
11% 

Ямбол 
21% 

Брой използвани а.е. от читатели 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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За нуждите на читателите са изготвени 5552 броя копия, от които 882 са заверени. 

Отдел 

Общ брой 

копия 

Брой 

заверени 

копия 

Брой 

незаверени 

копия 

Дигитални 

копия 

Дигитални копия 

със собствен 

фотоапарат 

1. Бургас 4428 568 3284 179 397 

2. Сливен 334 106 212 7 9 

3. Ст. Загора 362 119 43  200 

4. Ямбол 428 89 282  57 

 

Бургас 
44% 

Сливен 
22% 

Стара Загора 
8% 

Ямбол 
26% 

Брой използвани а.е. от служители на архива 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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Поставените по-долу графики илюстрират в процетно изражение съотношението на заверени и незаверени копия по отдели, а 

също и на изготвените за читателите дигитални копия. 

Бургас 
80% 

Сливен 
6% 

Стара Загора 
6% 

Ямбол 
8% 

Общ брой копия 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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Забелязва се спад в броя на заверените копия в сравнение с 2012 г- (1230 бр.), както и в броя на незаверените копия (2012 г. – 

4237 бр.). 

 

 

Бургас 
64% 

Сливен 
12% 

Стара Загора 
14% 

Ямбол 
10% 

Брой заверени копия 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

Ямбол 
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Изготвените за граждани дигитални копия са 186 бр., които са с 62 бр. повече от 2012 г. но много по – малко от 2011 г. 

 

Бургас 
86% 

Сливен  
6% 

Стара Загора 
1% 

Ямбол 
7% 

Брой незаверени копия 

Бургас 

Сливен  

Стара Загора 

Ямбол 
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Съществен е делът на дигиталните копия, изготвени от гражданите със собствен фотоапарат – 663 бр. 

 

Бургас 
96% 

Сливен  
4% 

Стара 
Загора 

0% 

Ямбол 
0% 

Дигитални копия на граждани 

Бургас 

Сливен  

Стара Загора 

Ямбол 
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През отчетната година са извършени 389 справки за местонахождението на документи за трудов стаж, на място в читалните и по 

телефона. 

През отчетната година в Дирекцията няма изцяло дигитализирани архивни единици от потребители на архивна информация. В 

практиката на отделите до сега потребителите са дигитализирали само отделни документи и негативи и впоследствие са предоставяли 

дигиталните копия. От методическа гледна точка не е решен въпросът по какъв начин ще се отбелязва наличието на дигитални копия, 

как да се съхраняват дигиталните копия и как ще се предоставят на следващи потребители. 

В Дирекция “Регионален държавен архив” – Бургас са сканирани 4105 обекта с 4116 образа дигиталния архив на ДА “Архиви” – 

“Архивна фотоколекция”. 

Отделите извършиха в срок подбор на документи за дигитализация през 2014 г. и  изготвиха анотирани списци по приоритетните 

теми “Първа световна война” и “Протоколни книги на общински управления”, определени от Постоянната работна група по 

дигитализация при ДА “Архиви”. 

Бургас 
60% 

Сливен  
1% 

Стара Загора 
30% 

Ямбол 
9% 

Дигитални копия със собствен фотоапарат 

Бургас 

Сливен  

Стара Загора 

Ямбол 
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         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 2013 г. отделът в Ямбол приключи работата по направените корекции на Пътеводител на архивните фондове I част, който е 

изпратен на редакционната комисия за втора редакция.  

 Държавен архив – Ямбол подкрепи националната инициатива „Open EDU 2013 – Училище за живота” с открит урок на тема 

„Документите – извори за историята на родния край” с ученици от ГПЧЕ „В. Карагьозов” – Ямбол. 

Експонирани самостоятелно и съвместно са 10 изложби, от които една е дигитална и 5 витрини.  

Две самостоятелни изложби организира архивът в Стара Загора – по повод 70 годишнината от спасението на българските евреи 

и по повод 135 г. от рождението на Михаил Кочев, а една самостоятелна бе експонирана в Ямбол посветена на международния ден на 

архивите под надслов “Документите като свидетелство на епохата”. 

През 2013 г. в Сливен и Бургас бяха представени изготвените от ДА “Архиви” “1903 г. – Илинден-Преображение-Кръстовден” и 

“Труден избор с голямо значение: Съдбата на българските евреи 1943 г.”, като втората изложба бе допълнена с експонирането във 

витрини на оригинални документи за еврейската общност в Бургас. Отделно във връзка със “110 годишнината от Илинденско – 

Преображенското въстание в пет сливенски училища са експонирани допълнително витрини, които са съвместна инициатива с 

ръководствата на училищата. 

През месец юни в Бургас беше открита изложба “Градът, околията, областта... в следосвобожденските години” изготвена от 

Държавен архив – Бургас съвместно с Научния архив на БАН в сътрудничество с Областна администрация Бургас и Община Бургас. В 

началото на декември изложбата бе експонирана и в София в БАН. 

През октомври 2013 г. в читалище “Джон Атанасов” с. Бояджик Държавен архив – Ямбол съвместно с Община Тунджа 

експонира изложба “Джон Атанасов и с. Бояджик”, посветена на 110 години от рождението на Джон Атанасов, която бе разгледана и 

от сина на Джон Атанасов и други негови наследници. 

По повод 1 ноември – рождения ден на архива в Ямбол началник отдела -  Светлана Бъчварова и главния експерт Станислав 

Главчев бяха събеседници в  предаването “На фокус” по ТВ “Диана”. 
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За честването на Никулденските празници, както и празника на град Бургас експертите от Държавен архив – Бургас издириха и 

предоставиха 96 броя дигитални копия на документи и снимки, като голяма част от предложените заповеди, правилници, наредби и 

снимки от стария Бургас намериха място в обособеното “ретро градче”, други бяха публикувани в издадения за празника “Бургаски 

вестник”, а трети бяха експонирани в изложбата “Плажът на Бургасъ”. 

И през 2013 г. Държавен архив – Стара Загора участва в “Нощ на отворените врати” със самостоятелна изложба.  

 За периодичния печат са изготвени 17 статии, а за специализирани научни издания – една, като плануваната цифра е 

надвишена, но в сравнение с предишни години броят на статиите е по-малък. 

 През 2013 г. експертите от Дирекцията са участвали с пет 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 14 интервюта и радиопредавания по електронните медии, което значително надвишава планираната 

цифра, както и на дадените интервюта и радиопредавания през 2011г.  

 Същата тенденция се наблюдава и при телевизионните предавания. Осъществени са 15 телевизионни предавания и репортажи 

по местните и национални телевизии, които популяризират документалното богатство на отделите, при план 4. 

Експерти от отдела в Бургас, издириха и предоставиха на Областна администрация – Бургас над 350 снимки във връзка с 

реализиране на проект “Погледни в бъдещето, запази миналото” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и 

Турция. В рамките на проекта бе създадена Фейсбук страница и издаден албум “Спомени от миналото, богатство за бъдещето”, в които 

са поместени голяма част от снимките. 

През 2013 г. Фейсбук страница на Дирекция “Регионален държавен архив” – Бургас се попълва от всички отдели на Дирекцията. 

 През годината библиотечният фонд на отделите се обогати, като всички книги са дарения. Предоставени за ползване от читатели 

са 25 тома, което е доста по-малко от предходните години. 

 Обобщавайки написаното може да се каже, че отделите „Държавен архив” – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол са 

предпочитан партньор в информационното публично пространство и че експертите им са търсени и предпочитани от културната 

общественост в областите. 

 

 

ІV. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА  

      БАЗА 

 

ІV.1 Финансово-счетоводна дейност 

През 2013 г. в Дирекция „Регионален държавен архив” – Бургас са спазвани изискванията на СФУК и полагане на двоен подпис.  

 През отчетния период реализираните общо приходи за Дирекцията са в размер на 6950,91 лв. от читалните на отделите. 
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Разпределението на приходите по отдели е следното: 

 

 Отдели 

 

 Бургас 

 

Сливен  Стара Загора Ямбол 

Приходи от 

читалнята - копия, 

заверки, дигитални 

копия, читателски 

карти и др. 

 

4221,90 

 

763,88 

 

990,50 

 

974,63 

     

 

Графиката илюстрира в процетно изражение посочените в таблицата цифрови стойности по отдели. 
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Анализът на приходите в един средно-срочен период от последните 5 години насам, показва продължаваща тенденция към 

тяхното спадане.  Причините биха могли да бъдат потърсени в 20-годишния срок на съхранение на документите в учрежденските 

архиви на фондообразувателите и намаления финансов ресурс на държавните и общински институции в условия на икономическа 

криза, което ги въздържа от търсене на услугите на Архива, а също и намалелия брой читатели. 

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 

През отчетния период незадоволително остава състоянието на архивохранилищната база в Стара Загора и Бургас, свързано с 

отчитането на висока влажност.  

Техниката в Дирекцията сравнително често дефектира и би трябвало постепенно да се подменя, особено част от компютрите,  

във връзка с работата по ИСДА. 

Бургас 
61% 

Сливен 
11% 

Стара Загора 
14% 

Ямбол 
14% 

Приходи от читалнята - копия, заверки, дигитални копия, 
читателски карти и др. 

Бургас 

Сливен 

Стара Загора 

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

очертават базата и посоката на работа през 2014 г. Необходимо е отделните служители и колектива като цяло да намерят мястото си и 

личната отговорност за подобряване дейността на Дирекцията. 

 
Наименование на администрацията: Дирекция „Регионален държавен архив” - Бургас 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 
2013 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  2013 г./ 

Индикатор за 

текущо състояние 

/ отчетен в края на  

2013 г. / 

1. Попълване 

на новата 

информацио

нна система  

(ИСДА). 

Създаване 

на 

електронни 

записи 

Приключва

не на 

дейност 1 – 

попълнена 

фондова 

наличност 

на масив 

“Б”. 

Немигрирали 

записи от старата 

информационна 

система 

Попълнена база 

данни с фондова 

наличност 

1 

2. Контролно- 

методическа  

дейност в дей 

стващите фон- 

дообразувате- 

ли, комплекту 

ване на доку 

менти с пос- 

тоянен срок на 

съхранение на 

Контролно-

методичес- 

ки провер- 

ки, изготвя- 

не на инвен 

тарни опи- 

си 

Извършва- 

не на 92 

проверки и 

комплекту- 

ване на 26 

фонда. 18 

обучения 

на членове 

на 

Постоянно 

Извършва- 

не на 92 проверки и 

комплектуване на 

13 фонда. 4 

обучения на 

членове на ПДЕК. 

Преизпълнение на  

комплектуването 

на фондове с 13 

бр. и обучението с 

14 бр. 

1 
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ликвидирани  

и закрити 

учреждения,  

както и регу- 

лярно комплек 

туване. 

 

действащи 

те експерт- 

ни комисии 

3. Обслужва- 

не на потре- 

бители на 

архивна 

информация. 

Предоставя

не на архив 

ни докумен 

ти за полз- 

ване в чи- 

талните и 

извършване 

на справки 

Изготвяне 

на ксеро- 

копия на 

архивни 

документи 

и на 

справки 

Не се залагат 

стойности в 

началото на 

годината 

488 читатели за, 

които са използ- 

вали 11826 а. е. 

Изготвени 5552 

ксерокопия и 389 

справки за место- 

нахождението на 

документи за 

трудов стаж 

1 

4. Популя 

ризиране на 

НАФ 

Изготвяне 

на експози- 

ционни пла 

нове, изло- 

жби, ста- 

тии. Учас- 

тия в науч- 

ни конфе- 

ренции. 

Експозицио 

нни плано- 

ве на излож 

би, статии, 

доклади 

9 статии и 4 

изложби. Участие в 

1 научен форум с 

един доклад 

19 статии и 15 

изложби. Участие 

в 4 научни форума 

с пет доклада. 

1 
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗОК – БУРГАС ЗА 2013 Г. 

 

Мисията на НЗОК/РЗОК е да осигури максимално качествено и достатъчно по обхват задължително здравно осигуряване, 

обслужващо в най-пълна степен обществения интерес и чрез минимален разход на финансови и човешки ресурси активно да допринесе 

за:  

 опазване и подобряване на здравето на гражданите; 

 повишаване на социалната и икономическата ефективност на здравните разходи; 

 усъвършенстване на механизмите за заплащане на оказваната медицинска и дентална помощ; на лекарствените продукти, 

медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели; 

 осигуряване на своевременно и качествено информационно обслужване на всички нива на комуникация; 

 провеждане на конструктивни и резултатни диалози, запазване на договорното начало с пациентските и съсловните 

организации, с професионалните сдружения и неправителствените организации, както и с договорните партньори в полза на 

обществото; 

 системно и планирано наблюдение, оценяване и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, с което 

да се осигури равенство на достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински услуги и повишаване на 

удовлетвореността на пациентите.  

Районна здравноосигурителна каса-Бургас провежда съответните политики в изпълнение на стратегическите и оперативни 

цели на НЗОК. 

Основната цел на НЗОК/РЗОК е да гарантира и осигурява свободен и равнопоставен достъп на ЗЗОЛ до медицинска и 

дентална помощ, на лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, чрез управление и 

изразходване на средствата от задължителните здравноосигурителни вноски за заплащане на основен пакет от здравни дейности, 

гарантиран от бюджета й, при спазване на следните основни принципи на: 

 публичност в дейността; 

 солидарност на осигурените при ползването на акумулираните здравноосигурителни средства; 

 отговорност на осигурените за собственото им здраве; 

 равнопоставеност при ползването на медицинска и дентална помощ, на лекарствените продукти, медицински изделия и 

диетични храни за специални медицински цели; 

 свободен избор на осигурените лица на изпълнители на медицинска и дентална помощ. 

В рамките на положената от висшестоящия разпоредител с бюджетни средства цел, РЗОК-Бургас работи по следните 

оперативни цели: 

 осигуряване на стабилност и финансова устойчивост на РЗОК-Бургас, респективно регионалната система за ЗЗО;  

 ефективност и ефикасност при управлението на финансовите средства;  
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 създаване на условия за подобряване на здравните показатели през следващите периоди; 

 преодоляване на дисбалансите в регионалната здравеопазна система и осигуряване на равен и своевременен достъп на 

населението до медицинска помощ; 

 подобряване на качеството на медицинската помощ, в съответствие със законните права и очаквания на гражданите и общите 

за европейските страни стандарти и изисквания; 

 повишаване на удовлетвореността на задължително здравноосигурените лица от предоставените услуги и дейността на РЗОК-

Бургас; 

 съвместна дейност по опазване здравето на населението, включваща съответни партньори на всички равнища – държавни, 

общински, неправителствени организации и др. 

 Една от основните цели във всяка здравна система е постигането на баланс между финансовата устойчивост и достъпа на 

населението до качествени здравни грижи.  

РЗОК има и още една стратегическа управленска функция, основана на необходимостта от обратна връзка, подаваща информация 

към управлението на централно ниво и генератор на идеи – т.е. как са задоволени потребностите, подобрени ли са показателите за 

качество, какви стъпки за усъвършенстване и развитие на системата са необходими и целесъобразни и т.н. 

 

РЗОК-Бургас е сравнително добре осигурена с материално-технически и човешки ресурси. За осъществяване на дейността е 

създадена администрация, организирана в отдели, сектори и поделения, със седалища по общини. 

Администрацията на РЗОК е обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на 

директора на РЗОК, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически 

дейности по административното обслужване. Общата администрация включва звената, извършващи деловодна, финансово-стопанска 

дейност и управление на собствеността, дейности, свързани с управление на човешките ресурси, счетоводство, бюджет, правно 

обслужване и връзки с обществеността. 

Специализираната администрация подпомага директора на РЗОК за осъществяване на неговите правомощия в организацията и 

контрола на здравното осигуряване. Тя включва звена, извършващи предварителен и последващ контрол по отношение изпълнителите 

на първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска помощ, 

дентална помощ, медико-диагностични дейности, както и контрола на аптеките и контрол на други здравноосигурителни плащания. 

 

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

1. Ръководство 

1. Директор     

2. Заместник - директор  

3. Финансов контрольор 
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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.Малко Търново 

  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; 
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 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 2013 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. 

            В РЗОК-Бургас  извършените здравноосигурителни плащания през 2013 г. са в размер на 122 025 148 лв. при 109 680 061 лв. 

през 2012г. Ръстът на плащанията през 2013г. спрямо 2012г.  е 11, 26 %  

 През 2013 година нови дейности за плащане   преминаха от МЗ към НЗОК  респ. РЗОК. Това са плащания за неосигурени лица в 

извънболничната и болнична помощ. Не малък е дела и на здравноосигурителните плащания в болничната помощ за асистирана 

репродукция и интензивно лечение на ЗЗОЛ. Всички тези нови дейности  участват във формирането на  разходите за ЗОП за  2013 

година 
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На базата на извършените плащания през 2013г. се установява среден разход за оказани здравна помощ и услуги през 2013 г. на 

едно регистрирано ЗЗОЛ -  363 лв., при 322 лв. през 2012г./ръст 13 на сто/. 

 

            1.Здравноосигурителни плащания  за първична извънболнична медицинска помощ – 9 374 270 лв.- разходите за този вид 

дейност бележат незначителен ръст, спрямо 2012 година, който в абсолютна стойност е   442 420 лв. , или  4,95 %.нарастване. 

 В РЗОК - Бургас през 2013 година са сключени  227 договори с изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ.  

 През 2013г. избралите общопрактикуващ лекар средно са 412 934 души, при 413 489 души за 2012 г., от тях с непрекъснати 

здравноосигурителни права средно са 335 851 души, при 340 177 души за 2012 г. 

            Средномесечен приход на един ОПЛ за 2013 г.  – 3 441 лв, при  3 236 лв. през 2012г.,т.е. ръст от 6,34 на сто. Среден разход за 

ПИМП на едно ЗЗОЛ за 2013 г. –  28 лв. , при 26  лв. през 2012 г. 

 

          2.Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична помощ  - 9 063 311  лв. Разходите за този вид дейност 

бележат незначителен спад, спрямо 2012 година, който в абсолютна стойност е   88 600 лв. или  0,27 % спад. 

Относителен дял на разходите за ЗОП 2013 РЗОК-Бургас

ПИМП

7.68%

СИМП

7.43%

ДП

4.16%

МДД

2.66%

ЛЕКАРСТВА 

22.27%МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

2.35%

БОЛНИЧНА ПОМОЩ

43.44%

Диализно лечение при 

терминална  бъбречна 

недостатъчност

3.29%

Диспансерно 

наблюдение при 

злокачествени 

заболявания

0.61%

Лекарствена терапия по 

НРД 2012

4.81%

в т.ч. За интензивно 

лечение

0.79%

в т.ч. За асистирана 

репродукция

0.05%

НЕОСИГУРЕНИ -

АКУШЕРСКА ПОМОЩ

0.23%

НЕОСИГУРЕНИ -

извънболнична помощ и 

болнична пмощ

0.04%

39-10

0.20%
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В РЗОК -Бургас през 2013 година са сключени 174  договора  с изпълнители на специализирана извънболнична медицинска 

помощ,  а през 2012 г. -  167 договора.   

          Средномесечен приход на един специалист за 2013 г.  е 1 522 лв, при 1 441 лв. за 2012г.  Среден разход за СИМП на едно ЗЗОЛ за 

2013 г. – 27 лв., при 22 лв. за 2012г. 

 

         3.Здравноосигурителни плащания за дентална помощ – 5 074 350 лв. -  разходите за този вид дейност бележат незначителен 

ръст, който в абсолютна стойност е   362 484 лв. , или  7.69 % нарастване. 

 В РЗОК- Бургас през 2013 г. са сключени 264 договора с 294 изпълнители на   дентална  помощ, а през 2012 г. -  253 договора с 

281 изпълнители на   дентална  помощ. 

Средномесечен приход на един изпълнител на ДП за 2013г. – 1 438 лв. а за  2012 г е бил 1 203 лв. 

 

        4.Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност - изплатени средства за медико-диагностични изследвания 

през 2013г. – 3 240 163 лв.,  при 3 290 878  лв. през 2012г.  –  намалението на разходите за МДД е в размер на 50 715 лв. или с 1,54 % 

 Най-голям е делът на плащанията за клинико-лабораторни изследвания /48,85 %/ и  рентгенология /40 %/.  

В РЗОК -Бургас през 2012 година са сключени  36 договора с лечебни заведения за извършване на медико-диагностична дейност 

в извънболничната помощ. Най-голям е делът на плащанията за клинико-лабораторни изследвания /50 %/ а за образна диагностика 40 

%. /фиг.2/  

           На 10 000 регистрирани здравноосигурени лица осигуреността от договорни партньори - изпълнители на МДД е 1,10, при 1.06 

през 2012г. 

Средномесечен приход на един договорен партньор - изпълнител на медико-диагностична дейност за 2012 г. е  8 757 лв., при 7 

612 лв. за 2013 г.  

 

           5.Здравноосигурителни плащания за лекарствени средства за домашно лечение - изплатени средства за лекарства  през 

2013г. – 27 177 982 лв.,  при 23 608 829 лв.  за 2012 година 

           Изплатените средства за лекарства през 2013г. са за периода 01.11.2012 г. – 31.10.2013 г. През 2013 в  РЗОК - Бургас има 

сключени 133 индивидуални договори с аптеки, при 130 аптеки през 2012 година.  

              Средномесечен приход на една аптека за 2013 г. е  17 029 лв., при 16 510 лв. за 2012г. Среден разход за лекарствени средства на 

едно ЗЗОЛ за 2013 г. е  81 лв., при 70,6 лв. за 2012г. /ръст с  1,15 на сто/. 

          

             6.Медицински изделия - През 2013 година разходите за „Медицински изделия” формираха отделен параграф от ЗОП.  
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           Разходът  през 2013 година е 2 864 310 лв .и ръстът му спрямо  2012 г. е  334 430 лв. Броят на вложените  в БП медицински 

изделия през 2013 г. е увеличен и като една от причините е, че  в РЗОК -Бургас  се сключи договор с нов изпълнител на БП, 

предоставящ този вид  здравна услуга на населението. 

         

            7.Болнична помощ - Изплатени средства за болнична помощ  през 2013г. – 64 660 460  лв., а през 2012 същите са били   

59 452 868 лв. В посочените цифри са изключени разходите за акушерска помощ на неосигурени родилки.  

Най-голям относителен дял  в  разходите за БП се явява този по Клинични пътеки, ВСМД, Кпр5 и Кпр7. Стойността на 

заплатените разходи само по КП за 2013 г. е 52 279 021 лв. при  48 088 500 лв. за 2012 година. 

 

 
 

Среден разход за преминал болен по клинични пътеки за 2013г. – 763 лв., при  624 лв. за 2013г. 

 

           8.Здравно-неосигурени лица – разходът за извънболнична и болнична помощ е 329 036,00 лв. 

 

           9.Плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална 

сигурност - Изплатени средства през 2013г. са 241 268 лв.,  при 222 357 лв. през 2012г. – ръст 8,5  на сто. 

 

         10. Изплатени средства за лекарства на военноинвалиди за 2013г. – 3 333, 23 лв.  

Относителен дял на разходите в БП по видове дейност

Диализно лечение при 

терминална  бъбречна 

недостатъчност

Диспансерно 

наблюдение при 

злокачествени 

заболявания

Лекарствена терапия по 

НРД 2012

За интензивно лечение
За асистирана 

репродукция

КП+ВСМД+Кпр5+Кпр7



 354 

 

         11. Изплатени средства за лекарства на ветерани от войните за 2013г. – 96 859,18 лв.  

 

В цялата си дейност екипа на РЗОК-Бургас се е  съобразявал  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 2013 г.  

 

 С цел повишаване качеството на медицинските дейности и спазване на стриктен контрол по договорните ангажименти, РЗОК– 

Бургас осъществи през 2013 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 2013 г. извърши общо 1 184 бр. проверки в ЛЗ за извънболнична и дентална медицинска помощ, ЛЗ за БП и 

аптеки, при които са констатирани 2 825 бр. допуснати нарушения. 

   В извънболничната медицинска помощ /ИМП/ -  са извършени 890 проверки: 

- съвмести проверки – 128 бр., от които с НЗОК -117 бр. и  с други институции – 11 бр. 

- проверки по сигнали и жалби – 43 бр.; 

- самостоятелни медицински проверки -260 бр.; 

- самостоятелни финансови проверки – 459 бр.  

В ЛЗ за дентална помощ  са извършени 229 проверки или 25,73 % от общо осъществените проверки . 

Общият брой на подадените през 2013 г. писмени жалби срещу изпълнители на ИБМ и ДП е 51 броя. Въз основа на тях са 

извършени 46 проверки. От тях е констатирано, че само 21 са основателно подадени. 

Общо извършените проверки на аптеки, през отчетната 2013 г. са 139 проверки.  

Запазва се тенденцията на по-високият дял констатирани нарушения по вид, при извършените финансови проверки в аптеки 

през 2013 г., в сравнение с 2012 г.  

 

 През изтеклата 2013 г. в РЗОК  са извършени общо 155 броя проверки в ЛЗ за БП, от които: 

                 - 97 медицински проверки   

                 - 58 финансови проверки. 
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Извършените проверки през 2013 г. в ЛЗ за БП отчитат 106,16 %  ръст, спрямо същия период на 2012 г., при извършени 146 броя 

проверки за предходния период. 

 В резултат на извършените проверки по Клинични пътеки в ЛЗ за БП са  констатирани общо 691 броя нарушения като 

финансовия ефект от контролната дейност е 140 950 лв., включващ глоби, санкции, неустойки, надвзети суми и лихви по тях. 

 

       13.Образуваните  съдебни производства за 2013 г., по които страна е РЗОК или НЗОК на територията на Бургаска област са 

: 

  

 1. В извънболнична помощ 

 3бр. приключили производства в полза на РЗОК-Бургас 

 2бр. приключили производства в полза на ЛЗ 

 1бр. висящи производства 

 

         2. В болнична помощ 

 5бр. приключили производство в полза на РЗОК-Бургас, 

 1бр. приключило производство в полза на лечебното заведение 

 9бр. висящи производства 

          

       През 2013г. 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 2012 г. и 2013 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. 
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Отчет за изпълнение на целите за 2013 г. 

  

Наименование на администрацията:   РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БУРГАС 

 

 
1 2 3 4 5 

Цели за  

2013 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 състоя 

ние 

/заложен в  

началото 

на 2013 г./ 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

/ отчетен в  

края на 

2013 г. / 

Обезпечаване на 

обществените 

потребности от 

качествени  

услуги 

Дейността се осъществява  в 

условията на 

функционираща „Система за 

финансово управление и 

контрол” , „ Закон за 

бюджета на НЗОК”, 

„Национален рамков 

договор” и др. нормативни 

актове и документи. 

 

Следва се политика на 

качествено обслужване , 

в рамките на работния 

ден, чрез осигуряване на 

бърз и безпроблемен 

достъп на гражданите. 

100 % 100 %  

 

Напълно постигната цел. 

Рационално 

разпределяне на 

средствата за 

Изготвени са месечни и 

годишни отчети, анализ на 

изпълнението на бюджета,  

В резултат на цялостната 

дейност на РЗОК Бургас, 

е налице оптимално 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

Напълно постигната цел. 
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задоволяване на 

потребностите от 

медицински 

услуги  

 

„ ЗГПС” за изпълнителите на 

болнична помощ, 

определяне на брой „СМД” и 

стойност МДД за 

изпълнителите на 

извънболнична медицинска 

помощ и контрол по 

изпълнението им по 

тримесечия 

управление и разходване 

на  бюджета, и 

изпълнение на 

здравноосигурителните 

плащания, съобразно 

бюджетната рамка. 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

активите на РЗОК 

Бургас. 

Управление на активите се 

осъществява при строго 

спазване изискванията на 

вътрешни и външни 

нормативни актове. 

В резултат на цялостната 

политика на РЗОК Бургас 

е налице балансирано 

управление на активите 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

Напълно постигната цел. 

Повишаване 

качеството на 

медицинските 

дейности  и 

контрол върху 

изпълнението на 

договорните 

ангажименти. 

 

Организация и извършване 

на периодични контролни 

дейности (медицински и 

финансови). 

Качествено медицинско 

обслужване, тенденция за 

растящ брой на нови 

договорни партньори и 

отчитане и заплащане на 

нови медицински 

дейности. 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

Напълно постигната цел. 
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Д О К Л А Д 

за дейността на Териториално статистическо бюро- град Бургас 

през 2013 година 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ, 

Националният статистически институт осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, 

възложени му със закон. Той е със статут на държавна агенция със седалище София и се състои от централно управление и 

статистически бюра.  

 Обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националния статистически институт, като 

част от Националната статистическа система са уредени от Закона за статистиката(Обн. ДВ. бр.57 от 25 Юни 1999г., изм. ДВ бр. 38 от 

18.05.2012 г.). 

Статистическата дейност обхваща разработването на методология и планирането на статистическите изследвания; 

осигуряването, обработването и съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация; анализирането, предоставянето и 

разпространението на статистическа информация.  

Всяка година Министерският съвет, по предложение на Председателя на Националния статистически институт, приема 

Национална статистическа програма, включваща плана за дейността на Националния статистически институт и плановете за 

статистически дейности на органите на статистиката.  

Националната статистическа програма за 2013 г. е приета от Министерския съвет с Решение № 123 от 21.02.2013 г. и е 

обнародвана в ДВ, брой 23 от 08.03.2013 г. Националната статистическа програма за 2013 година е разработена в съответствие с Глава 
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трета от Закона за статистиката и включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за 

статистическите дейности на органите на статистиката. Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за статистиката средствата, необходими за 

изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват целево от държавния бюджет, както и от безвъзмездни целеви 

средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Плановете за 

статистическите дейности на органите на статистиката се финансират от бюджетите на съответните институции. 

Териториалните статистически бюра (ТСБ) осъществяват функциите и задачите на Националния статистически институт по 

производството и разпространението на статистическа информация на регионално ниво. 

 Съгласно устройствения правилник на Националния статистически институт ТСБ-град Бургас е второстепен разпоредител с 

бюджетни кредити и извършва следната дейност на територията на област Бургас: 

1. Провежда държавната политика в областта на статистиката на територията на административната област; 

2. Осъществява събирането и обработването на статистически данни за изследванията, предвидени в НСП, във всички области на 

статистиката на територията на административната област; 

3. Събира, обработва и разпространява статистическа информация на основата на утвърдени методологии и методики за провеждане на 

статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма, и по заявки от външни потребители; 

4. Поддържа постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното ръководство по планирането и провеждането на 

статистическите изследвания чрез специализирани отдели; 

5. Поддържа контакти с териториалните органи на централната власт и с органите на местно самоуправление; 

6. Предава и получава данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за разпространение на статистическите 

информационни продукти и услуги. 

  

 РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 
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Териториално статистическо бюро – град Бургас е четвъртото по големина бюро (след София-град, Пловдив и Варна), като 

дейността му през 2013 г. се осъществяваше от 35 човека по щат. Основната част от работещите в бюрото – 77% са с висше 

образование, а само 8 служителя са със средно образование. Структурните звена са разпределени в обща и специализирана 

администрация съгласно Закона за администрацията, като специализираната администрация включва отдел “Икономическа и бизнес 

статистика“ и отдел ”Демографска и социална статистика”, а общата администрация е обединена в един отдел. Последната промяна в 

длъжностното разписание е от 01.04.2013 г., с която бяха повишени длъжностите на трима експерти на база показани резултати от 

годишната оценка и извършен вътрешен конкурентен подбор.  

В ТСБ- град Бургас работят 4.5% от персонала на всички статистически бюра, а населението на областта е 5.6% от този за 

страната и делът на активните фирми е около 7% от общия за страната. Като се има впредвид, че всички извадки са на база на броя на 

населението или броя на действащите фирми, то е видно, че производителността в ТСБ-Бургас е над средната за бюрата в страната. 

Средната месечна брутна заплата на едно лице от персонала в ТСБ- град Бургас към момента е  615,91 лв., което не е достатъчен 

инструмент за мотивация. Поради ниското възнаграждение, липса на други материални стимули през годината освен заплатата, трудно 

се  задържат на работа за по-дълго време  младите и високообразовани специалисти, затова и средната възраст на работещите в ТСБ е 

сравнително висока – около 49 години. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА    

През 2013 година в ТСБ- град Бургас е извършена голяма по обем работа във връзка със събирането на първична статистическа 

информация от респондентите, като всички изследвания, заложени в Националната статистическа програма, са проведени в рамките на 

сроковете, определени в месечните графици (утвърждавани от Председателя на НСИ) и съобразно утвърдената методология. 

Основната и най-голяма по обем, продължителност и трудоемкост задача, по която работи ТСБ- град Бургас през 2013 г, е 

осигуряването и въвеждането на Годишен отчет за дейността на предприятията ’2012. Работата по нейната организация и провеждане 

обхвана повече от половината година и ангажира в различна степен целия персонал на ТСБ-Бургас. Обработени и въведени в 
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Информационна система „Бизнес статистика”(ИС“БС“) са 40 173 формуляра (с 2128 повече отколкото през предходната година и с 

4241 повече от 2010 год. ). От всички обработени годишни отчети през 2013 год. 26 389 (65,7 на сто) са въведени от респондентите и 

останалите близо 14 000 – от статистиците. За изминалия четиригодишен период от въвеждането на т.н. „единен вход” за on-line 

подаване на годишните отчети на фирмите все повече от тях предпочитат електронния вариант на отчитане – особено при попълване на 

пълния комплект формуляри (за фирмите, съставящи баланс). За четири години броят на попълващите електронния комплект 

формуляри е нараснал с 53,4 на сто, като само за последната година в сравнение с предходната 14,1 на сто повече респонденти са 

предпочели този начин на отчитане. Тази тенденция е убедително доказателство, че мерките за облекчаване на бизнеса при подаване на 

информация дават добри резултати. За усъвършенстване на ИС“БС“ в началото на м. септември м.г. бяха изпратени в ЦУ на НСИ 

писмени предложения и препоръки. 

И през 2013 г. в ТСБ- град Бургас продължи работата по производството на статистическа информация от месечни и тримесечни 

статистически изследвания. Всички месечни и тримесечни бизнес наблюдения, които са източник на данни за изчисляване на 

краткосрочните показатели, са включени в стартиралата през 2012 г. on-line Информационна система“Краткосрочна бизнес 

статистика“(ИС“КБС“). Системата улесни трансфера на данни между респондентите и ТСБ.  Все повече фирми предпочитат 

директното подаване на данните за приходите от продажби на продукция и услуги, натуралните показатели, информацията за наетите 

лица и средствата за заплати, отчитането на цените на производител в промишлеността и селското стопанство в подсистемите на 

интернет базираните системи „ИС КБС, Изследване на бизнес климата и др.  

Новата информационна система ИС„КБС” спестява време и средства на бизнеса и статистиците, създава възможност 

микроданните от различните изследвания да бъдат обвързани помежду си, а резултатите да бъдат по-точно и изчерпателно 

анализирани. Това е стъпка към подобряване качеството на информацията и намаляване чувствително времето за обработка на 

данните.  

И през 2013 г. продължи работата по мащабното ново наблюдение на цените на земеделската земя и рентата в селското 

стопанство.  
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От началото на 2013 г. започна работата по новото наблюдение “Цени на производител в дейности по охрана и разследване“. 

В областта на демографската статистика продължи регулярната обработка и производство на данни по изследванията на 

раждаемостта, смъртността, миграцията, брачността и бракоразводността, като ИС“Демография“ премина на нова платформа. С 

въвеждането в експлоатация на новата ИС“Демография“ процесът по изчистване на грешките в съобщенията за смърт изисква повече 

време. 

Започналата през 2012 г. смяна на извадката за изследването на работната сила продължи до м. септември 2013 г.  до пълното 

изчерпване на старата извадка, като анкетирането се извършваше паралелно и в двете извадки. Това изискваше повече ресурс и 

съответно допълнително натоварваше  анкетьорите. Към основното наблюдение на работната сила през 2013 г., беше включен 

допълнителен модул “Трудови злополуки и други здравни проблеми, свързани с работата“.  

И през 2013 г. статистиците работиха по регулярното наблюдение “Доходи, разходи и потребление на домакинствата“ в 180 

домакинства от област Бургас. Към изследването през настоящата година стартира ново наблюдение “ Изучаване на потреблението на 

риба и други водни организми от домакинставта. 

През м. април стартира наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот 2013“, което изследване за първи път беше 

включено в рамките на статистическата програма. Това наложи разпределянето на задачата между всички статистици, което ги 

натовари допълнително в периода на  отчитане на годишните резултати от дейността на фирмите. 

През 2013 г. беше актуализирана отново извадката от търговски обекти за наблюдение на потребителските цени. Подобрен беше 

обхватът на стоките и услугите, включени в потребителската кошница. Бяха направени нови хармонизирани спецификации на редица 

стоки, с което се подобри качеството на ХИПЦ.  

Успешно продължи работата по пилотен проект „Цени на новопостроени жилища през 2013 г.“ – закупени и обитавани от 

собственици, както и  започнатото през 2012 год също пилотно наблюдение на цените на ремонт на жилищата. 

В началото на годината беше актуализиран списъкът с респондентите по месечното изследване “Дейност на средствата за 

подслон и местата за настаняване“, като беше изискана информация от общините на територията на областта за всички 
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новокатегоризирани обекти, както и бяха добавени и тези от регистъра на Министерство на икономиката и енергетиката. Благодарение 

на разработения електронен формуляр, около 35-40% от отчетите се получават електронно. На територията на област Бургас са 

разположени най-голям брой средства за подслон и места за настаняване, което изисква и съответен ресурс за обхващането им със 

статистическите наблюдения. 

От началото на 2013 г. въвеждането на информацията от наблюдението “Туристически пътувания и разходи за туризъм на 

населението“ е on-line, което облекчи значително работата на статистиците. 

ТСБ-Бургас е едно от няколкото статистически бюра, които са ангажирани с изследването за преминаващите български и чужди 

граждани през граничните пунктове на РБългария ( през летище Бургас). 

За подобряване качеството и достоверността на събираната и предоставена статистическа информация служителите на 

Териториално статистическо бюро –Бургас ежедневно са на разположение на респондентите за консултации по методиката и 

методологията на статистическите изследвания, провеждани от НСИ на територията на област Бургас. При необходимост и поискване 

консултации се предоставят и на място във фирмите и счетоводните къщи. 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

Териториално статистическо бюро-Бургас разпространява статистическа информация за област Бургас, като спазва принципите 

на равен достъп на всички потребители до предлаганите информационни продукти и услуги; обективност и безпристрастност на 

разпространяваната информация; навременност и точност при предоставяне; опазване на статистическата тайна. 

През периода 01.01.2013 г. – 21.12..2013г. са извършени общо 351 статистически и информационни услуги, в т.число: заявки за 

предоставяне на статистическа информация- 41 броя; заверка на копие на статистически отчет- 79 броя; издаване на удостоверение за 

КИД 231 броя. 

В сравнение с предходната 2012 г. са извършени със 106 броя повече статистически и информационни услуги. Увеличението 

идва от нарасналия  над два пъти  брой на издадените удостоверения за КИД. Постъпилите заявки за предоставяне на статистическа 
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информация намаляват с 14 броя, което се дължи на увеличаване броя на запитванията и консултациите по телефона относно 

наличието на определена информация на интернет страницата на НСИ. Това показва наличие на по-добра ориентация на потребителите 

при самостоятелно търсене на статистически данни, публикувани на страницата на НСИ. В следствие на промяна на ценоразписа 

(завишаване на цените) се наблюдава намаление на броя на подадените заявки за заверките на годишни отчети спрямо предходната 

година. Обслужването на потребителите на статистическа информация ( включително държавни и общински институции) става при 

спазване на утвърдения от Председателя на НСИ Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги. 

Реализираните приходи от статистически услугиза годината са в размер на 8600,00 лева –почти два пъти повече от цялата 2012 

г. 

От началото на годината до момента са изготвени и разпространени до регионалните медиии18 прессъобщения с интересна и 

актуална информация за област Бургас.  

По случай обявяването на 2013 година за Международна година на статистиката, на 11.04.2013 г. беше организирана среща със 

студенти от Университет „Проф. Асен Златаров“. Срещата премина под мотото „2013 – международна година на статистиката и 

мястото и ролята на българската статистика за развитието и утвърждаването на европейската и световната статистическа практика” 

като част от инициативата на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване интереса на младежката аудитория към 

статистиката както като наука, така и като практическо приложение. На студентите бяха раздадени информационни материали за 

наблюденията „Работна сила”, „Домакински бюджети” – изследвания на НСИ, в които може да попадне всеки един от тях. Подарени 

им бяха рекламни материали на НСИ и брошури с интересни регионални данни и графики за област Бургас. 

За рубриката „Статистиката в моя живот“  експерт от ТСБ-Бургас подготви материал на тема “Около света на статистическите 

данни“, публикуван на интернет страницата на НСИ. 
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Доклад на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас към РДНСК Югоизточен район за дейността през 

2013год. 

 

1.Дейност по постъпили преписки и жалби: 

 През отчетния период в РО НСК Бургас към РДНСК Югоизточен район общия документооборот е 2908 бр. преписки (без 

исканията за ДПК и уведомителни писма за заверени заповедни книги и издадени разрешения за строеж), като са постъпили 1932 бр. 

новообразувани преписки. 

 2. Дейност по извършени проверки и издадени заповеди: 

През отчетния период са извършени 461 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 действия по процедурата, регламентирана в Наредба №13 за премахване на незаконни строежи в м. ”Ченгене 

скеле”, землище на гр. Бургас. Продължава работата по преписки за незаконни строежи в архитектурно-исторически резерват 

„Старинен Несебър”, като до момента от 21 влезли в сила заповеди за премахване са изпълнени 12 и предстоят за изпълнение 9 бр. 

заповеди. 

Извършени са 1692 служебни проверки по реда на чл. 156 ЗУТ на издадените от главните архитекти на общините разрешения за 

строеж. За установени нарушения са издадени 8 бр. заповеди за отмяна на разрешения за строеж и са съставени и връчени 14 бр. актове 

по ЗАНН на длъжностни лица и консултантски фирми. 

Извършени са планови проверки за дейността на всички общини на територията на Област Бургас. Проверени са 16 общини, 

включително ТД към Община Бургас. 

Извършени са 662 бр. проверки на поставяеми обекти на територията на КК „Слънчев бряг-изток” и са съставени 255 бр. 

констативни протоколи. За установените нарушения са съставени и връчени 114 бр. актове по ЗАНН.  
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             3.Дейност по приемане и разрешаване ползването на строежи в Р България: 

През 2013г. са внесени 351 искания за назначаване на Държавни приемателни комисии. Издадени 338 Заповеди за назначаване 

на ДПК и са издадени Разрешения за ползване на  344 строежа. 

      4.Дейност по премахване на незаконни строежи:  

През отчетния период са премахнати 29 незаконни строежи, като 7 от тях –принудително и   22  доброволно.  

Издадени са 67 бр. заповеди по реда на чл. 225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи в ПИ 07079. 604.195 по плана на гр. 

Бургас. Извършват се необходимите действия по реда на Наредба №13 за премахване на незаконните строежи. 

Доклад за дейност  
на РИОСВ-Бургас през 2013 г. 

 
 
През 2013 г. експертите на РИОСВ-Бургас са извършили общо 2088 броя проверки, от които 1203 планови и 

885 извънпланови. 
Извънплановите проверки са извършени във връзка по: 
 изпълнение на предписания – 48 броя; 
 постъпили жалби и сигнали – 367 броя; 
 по Заповед на министъра на околната среда и водите – 147 броя; 
 по Заповед на областния управител – 10 броя; 
 по искане на прокуратура/МВР – 27 броя; 
 процедури по издаване на разрешителен регистрационен документ – 68 броя; 
 по искане за промяна на наложени текущи санкции – 14 броя; 
 участие в държавни приемателни комисии (ДПК) и други – 53 броя. 
 
През отчетния период са издадени: 
 1781 бр. Становища за инвестиционни предложения, не попадащи в обхвата на Приложение № 1 и 

Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда; 
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 286 бр. Становища относно разширения и изменения на инвестиционни предложения; 
 304 бр. Становища по смисъла на §25, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 

устройство на черноморското крайбрежие; 
 157 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;  
 73 бр. Решения за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС; 
 5 бр. Решения по ОВОС; 
 140 бр. Консултации по процедури ОВОС/Екологична оценка/Оценка за съвместимостта; 
 38 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка; 
 8 броя Решения за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка; 
 1 бр. Решение за допълване на Становище по екологична оценка; 
 56 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на ППП/ИП с 

предмета и целите на опазване на ЗЗ (по чл. 18 и 20 от Наредбата за ОС);  
 8 бр. Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимостта на ППП/ИП с предмета и 

целите на опазване на ЗЗ; 
 200 бр. Становища, относно инвестиционни предложения, планове и програми, на всеки от етапите по 

процедурите по реда на Глава Шеста от ЗООС; 
 3 броя оценяване качеството на доклад за оценка за съвместимостта на ППП/ИП с предмета и целите на 

опазване на ЗЗ; 
 
През 2013 г. са съгласувани 1 019 броя работни листи за класификация на отпадъци и са издадени 249 

становища на фирми. Разгледани са общо 9 броя програми за управление на отпадъците по ЗУО и Планове за 
приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност на пристанищата. Заверени са 1 565 
бр. отчетни книги за дейности с отпадъци на 617 фирми. Постъпили са 35 броя годишни отчети за отпадъците. 

В резултат от извършените проверки, в изпълнение на изискванията на чл.69 от ЗООС и Наредбата за реда за 
определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми през 
отчетния период от дейността на фирмите и дружествата за замърсяване на атмосферен въздух и води, са издадени 
общо 12 броя заповеди за текущи месечни санкции, както следва: наложени – 44 броя, от които 4 броя еднократни, 
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отменени – 28 броя, намалени – 8 броя, спрени – 8 броя, възобновени – няма.  
За констатирани нарушения са съставени 96 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), 

издадени са 20 наказателни постановления, 6 броя прекратени с резолюция на Директора на РИОСВ-Бургас, 
обжалвани – 1 брой.  

На основание чл. 17 и чл. 30 от ЗООС и Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), в РИОСВ – Бургас 
са постъпили 46 заявления за достъп до обществена информация. Заявители са кметове на общини, 
неправителствени организации, фирми. На 36 от тях е издадено решение за пълен достъп до съхраняваната в РИОСВ-
Бургас информация, 1 брой е препратен по компетентност, на 1 брой е изпратено уведомление на заявителя за липса 
на исканата обществена информация, 1 удължен поради големия обем на исканата информация, 2 бр. са оставени без 
разглеждане и на 3 от тях е отказан достъп. На заявителите не е предоставена информацията, която представлява 
търговска тайна и нейното разпространени би довело до нелоялна конкуренция. 

 

Наименование на администрацията: РИОСВ – Бургас  
 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2013 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор за  

самооценка 

-100% напълно  

постигната цел 

- 50% задоволи- 

телна цел; 

-под 50% неза- 

доволителна  

цел 

 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2013 г./ 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

/ отчетен в края на 

2013 г. / 

Засилен контрол на 

Общините за подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух в най-замърсените 

райони, контролирани от 

РИОСВ Бургас – Община 

Бургас и община Камено, 

 Намаляване на броя на 

превишенията на ПДК(пределно 

допустими концентрации) по 

показатели – фини прахови 

частици, общ суспендиран прах 

и сероводород. 

Намаляване на броя на 
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чрез изпълнение на всички 

мерки залегнали в 

програмите на 

предприятията и 

програмите на Общините, 

както и разработване и 

изпълнение на нови 

Общински програми за 

качеството на атмосферния 

въздух (КАВ) по реда на 

чл. 27 от ЗЧАВ.  

 

сигналите за разпространение на 

неприятни миризми. 

Въвеждане в експлоатация на 

системи за собствени 

непрекъснати измервания на 

емисиите на вредни вещества 

изпускани в атмосферния 

въздух от две инсталации на 

,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД 

Намаляване на вредните 

емисии в атмосферата и 

подобряване качеството на 

атмосферния въздух 

 Сравнителният анализ спрямо 

предходната година показва, че 

е постигнато значително 

намаляване на емисиите на 

вредни вещества в атмосферния 

въздух 

 

  50 % 

Постигане на добро 

състояние на 

повърхностните и 

подземните води 

 

Изграждане, 

реконструкции и 

модернизации на 

пречиствателни 

станции за 

отпадъчни води. 

Предстои да бъде изградена 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) 

“Созопол-Черноморец-

Равадиново“; както и 

реализиране на проекти за 

разширение, реконструкция и 

модернизация на ПСОВ “Равда-

Слънчев бряг - Несебър“, ПСОВ 

„Поморие“, включително и 

изграждане на дълбоководно 

заустване на пречистените 

отпадъчни води от тях. С цел 
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разширение и модернизация, 

както й увеличаване на 

капацитета на ПСОВ 

“Приморско - Китен”, община 

Приморско е подписала договор 

от 03.02.2012 г. по Оперативна 

програма “Околна среда 2007-

2013 г.” за безвъзмездна 

финасова помощ за проект: 

“Интегриран инвестиционен 

проект във водния сектор на 

агломерация “Приморско - 

Китен”. През 2013 г. са въведени 

в експлоатация на следните 

обекти:            

1. „Извършване на 

рехабилитация на 

водоснабдителни и 

канализационни мрежи в 

кв.„Меден Рудник”, гр. Бургас - 

Подобект 2 „Рехабилитация на 

водопроводната мрежа и ПС 

„Победа”, Етап 2 „Водопровод 

на ПС „Победа” до търговска 

промишлена зона”   Подобект 3: 

„Водоснабдяване и канализация 

на Зона Районен център”; 

„Водоснабдяване и канализация 

на Зона Районен център”;  „Аква 

Невис“ в к. к. „Слънчев бряг”; 

2. Подобряване състоянието на 

басейна на река Камчия чрез 
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изпълнение на интегриран воден 

проект за с. Люляково, община 

Руен, област Бургас - външен 

магистрален водопровод от суха 

шахта на деривация “Камчия“ в 

ПИ 057052, м. “Меше тарла“ по 

КВС на землището на с. 

Люляково до напорен резервоар 

№ 2 /съществуващ/ в ПИ 

100001, м. “Около селото“ по 

КВС на землището на с. 

Люляково, община Руен, област 

Бургас;  

3. „Довеждащ водопровод за 

водоснабдяване на с. Черница, 

гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. 

Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и 

Полеви учебен полигон „Ново 

село”. 

 

Поетапно въвеждане на 

ефективни системи за 

разделно събиране на 

отпадъците, управление на 

специфични потоци 

отпадъци в съответствие в 

изискванията на 

националното 

законодателство и 

законодателството на ЕС; 

Предотвратяване и 

намаляване на 

Проверки 

планови и 

извънредни 

Изпълнени са поставените 

задачи 

Планувани 

проверки – 384 бр. 

Извършени 

проверки – 654 бр. 

100  % 



 372 

образуването на 

отпадъците, както и 

степента на тяхната 

опасност; Увеличаване на 

количествата на 

рециклирани и 

оползотворени отпадъци; 

Екологосъобразно 

обезвреждане на 

отпадъците 

Правилното съхранение на 

торов отпадък; 

недопускане на локални 

замърсявания при 

съхранението на излезли от 

употреба и забранени 

продукти за растителна 

защита; недопускането на 

замърсяване на земите и 

почвите при добива, 

преработката на подземни 

богатства и управлението 

на минните отпадъци. 

 

 Изпълнени са поставените 

задачи в плана 

   

Опазване на почвите от 

замърсяване с вредни 

вещества, засоляване и 

вкисляване от промишлени 

дейности 

 Сравнителният анализ спрямо 

предходната година показва, че 

значително е завишено 

вниманието и отговорността на 

фирмите произвеждащи, 

съхраняващи и употребяващи 

опасни химични вещества и 

смеси, с цел предотвратяване 
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замърсяването на водите, 

почвите и въздуха 

 

Устойчиво управление и 

засилен контрол по 

опазване на биологичното 

разнообразие, мрежата от 

защитени зони и защитени 

територии, лечебните 

растения в контролираната 

от РИОСВ-Бургас 

територия 

Проверки - 

планови и 

извънредни 

      Оценката по компонент 

биологично разнообразие 

показва, че в резултат на 

извършените проверки е налице 

трайна тенденция към 

намаляване на търговията с 

диворастящи видове, спазване 

изискванията за вековните 

дървета, заложени в Закона за 

биологичното разнообрази и 

заповедите за обявяването им, 

драстично са намалели 

нарушенията в 

билкозаготвителните пунктове и 

търговията с видове включени в 

конвенцията CITES и Регламент 

338/97.  

      Продължава антропогенния 

натиск в защитените територии 

и зони по южното Черноморие 

през летния сезон. 

      С оглед изпълнението на 

поставените задачи за 2012 г. 

година може да се отчете, че са 

постигнати заложените цели в 

част биологично разнообразие, 

защитени територии и зони. 

99 92 93 % 

С превантивна дейност 

се въвежда принципа на 

Провеждане на 

процедури по 
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устойчиво развитие. 

Всички процедури по 

глава шеста от ЗООС се 

извършват на най-ранен 

етапа на изготвянето на 

плановете, програмите и 

инвестиционните 

предложения. Целта е в 

най-ранен етап да се 

определи степента на 

въздействие за опазване 

здравето на населението 

и компонентите и 

факторите на околната 

среда от замърсяване и 

увреждане. 

реда на глава 

шеста от ЗООС 

 

 

Доклад на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас към РДНСК Югоизточен район за дейността през 

2013год. 

 

1.Дейност по постъпили преписки и жалби: 

 През отчетния период в РО НСК Бургас към РДНСК Югоизточен район общия документооборот е 2908 бр. преписки (без 

исканията за ДПК и уведомителни писма за заверени заповедни книги и издадени разрешения за строеж), като са постъпили 1932 бр. 

новообразувани преписки. 

 2. Дейност по извършени проверки и издадени заповеди: 
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През отчетния период са извършени 461 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 действия по процедурата, регламентирана в Наредба №13 за премахване на незаконни строежи в м. ”Ченгене 

скеле”, землище на гр. Бургас. Продължава работата по преписки за незаконни строежи в архитектурно-исторически резерват 

„Старинен Несебър”, като до момента от 21 влезли в сила заповеди за премахване са изпълнени 12 и предстоят за изпълнение 9 бр. 

заповеди. 

Извършени са 1692 служебни проверки по реда на чл. 156 ЗУТ на издадените от главните архитекти на общините разрешения за 

строеж. За установени нарушения са издадени 8 бр. заповеди за отмяна на разрешения за строеж и са съставени и връчени 14 бр. актове 

по ЗАНН на длъжностни лица и консултантски фирми. 

Извършени са планови проверки за дейността на всички общини на територията на Област Бургас. Проверени са 16 общини, 

включително ТД към Община Бургас. 

Извършени са 662 бр. проверки на поставяеми обекти на територията на КК „Слънчев бряг-изток” и са съставени 255 бр. 

констативни протоколи. За установените нарушения са съставени и връчени 114 бр. актове по ЗАНН.  

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

През 2013г. са внесени 351 искания за назначаване на Държавни приемателни комисии. Издадени 338 Заповеди за назначаване 

на ДПК и са издадени Разрешения за ползване на  344 строежа. 

      4.Дейност по премахване на незаконни строежи:  

През отчетния период са премахнати 29 незаконни строежи, като 7 от тях –принудително и   22  доброволно.  

Издадени са 67 бр. заповеди по реда на чл. 225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи в ПИ 07079. 604.195 по плана на гр. 

Бургас. Извършват се необходимите действия по реда на Наредба №13 за премахване на незаконните строежи. 
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Доклад за дейността на ОДБХ гр.Бургас през 2013 г. 
                                            
 
                                      Отдел”Растителна Защита” 
 
                         Контрол на Препарати за Растителна Защита и торове 

 
Всички регистрирани земеделски производители на територията на област Бургас подлежат на контрол за употреба на 

ПРЗ и торове.   
Извършени са 638 броя проверки на земеделски производители. От тях 284 броя са в мястото на производство  и  354 

броя са документални проверки на водените записи при приложението на ПРЗ и торове – Дневник на проведените химични 
обработки, внесени торове и подобрители на почвата и биологично активни вещества. Връчени са 18 предписания за 
отстраняване на несъответствия. Съставени  констативни  протоколи и инспекционни доклади. 
  Издадени са  250 броя становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на  
безвъзмездна финансова помощ  от Програмата за развитие на селските райони  (2007-2013 година). Съгласно 
разпоредбите на Наредба № 104, чл.26, ал.2 са проведени две обучения на земеделски производители за работа с ІІ-ра 
категория ПРЗ. 42 души са преминали курс  и са  получили  удостоверения.  

Съгласно Заповед № РД 09-1102/08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните инспекторите от отдела 
участват в съвместни проверки с ДФ”Земеделие- Разплащателна агенция” на земеделски производители  за кръстосано 
съотвествие на схемите на дирекно подпомагане на ЗП. Извършени са  123 проверки по мярка 214- “Агроекологични 
плащания”. Издадени са 123 констативни протокола и доклади за спазване правилата за добра земеделска практика. 

Извършени са проверки на всички регистрирани обекти в областта с предмет на дейност  предлагане на ПРЗ - 
селскостопанските аптеки   и  складове за съхранение на ПРЗ и торове. Освен регистрираните обекти на проверка  
подлежат и рискови нерегистрирани обекти,  каквито са  тържища и пазари. 

Извършени са  94 броя инспекции. От тях 58 броя са на селскостопански аптеки, 32 на складове и 4 на пазари и 
тържища(нерегламентирани обекти). Съставени са 94 констативни протокола, връчени  са  12 предписания. Всяка 
проверка е завършила със съставянето на констативен протокол и инспекционен доклад. 
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Съгласно Регионален план за контрол на пазара на ПРЗ са планувани  и взети 10 броя проби от ПРЗ за анализ за 
съответствие на обявените и регистрирани показатели. Пробите са изпратени в ЦЛХИК. Всяка проба се придружава от 
констативен протокол, инспекционен доклад и протокол за взета средна проба.  

  
Извършени са проверки на пазара и употребата на торове. Контрол се осъществява също така и при вноса на торове 

през ГКПП Пристанище Бургас. При проверките се вземат проби за съответствие съгласно Регионален план за контрол на 
торовете и при всеки внос на тор за съответствие с придружаващата го документация и сертификат за качество.  
 Съгласно Регионален план за контрол на торовете  са извършени 12 проверки и са взети 8 броя проби от торове за 
съответствие.  Пробите са изпратени за анализ в ЦЛХИК. Издадени са 8 констативни протокола и инспекционни доклада.  
 

1. Прогноза и сигнализация 
  
 Издадени са  12 Бюлетина за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове,  начини и 
средства за борба с вредителите по земеделските култури и са разпространени до абонатите. Абонатите за Бюлетина за 
2013 г. са 39, като всички го получават  по електронен път.  
 Постоянните обекти за наблюдение за 2013 г. за област Бургас са 41, определени със Заповед на Министъра на 
земеделието и храните № РД 12-08/25.03.2013 и Заповед № РД 11-509/26.04.2013 г на Изп.директор на БАБХ.. Това са 
болести и неприятели по растенията. 
 През 2013 г. реколтираните декари от есенножитни култури – пшеница и ечемик е  969 580 дка., като основните и 
най-важни вредители по тях са – вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица, брашнеста мана, ръжди, 
септориози и мишевидни гризачи. Наблюдава се  значително повишаване на плътността от вредна житна дървеница и 
обикновена житна пиявица.  
 През 2013 г. също така се наблюдава повишаване плътността на  щурци и скакалци. Обследванията за тези 
вредители са свързани с използване на МПС. 
 Извършени са  обследвания на новозасетите  площи с есенни зърнено-житни култури – пшеница и ечемик и с рапица 
за установяване плътността от мишевидни гризачи. Констатира се повишаване на плътността и разширяване на арелът на 
разпространение на вредителите – преобладаващ вид е източносредиземноморска домашна мишка, а често популацията е 
смесена с обикновена полевка. 

  

3. Биологично изпитване на ПРЗ 
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 Биологично изпитване на ПРЗ, на които предстои регистрация е извършено на 16 теми, а броят на изпитваните 
продукти е 25. Опитите по темите се залагат на различни места в цялата област, в зависимост от условията и изискванията 
при които, трябва да се изведат. Темите, по които се работи са за различни култури и различни вредители, като при една 
култура и срещу един вредител изпитваните продукти мога да достигнат до 10-12 броя, без еталоните и  могат да се 
изпитват в повече от една доза. За точното определяне на мястото в повечето случаи се налага да се посетят различни 
райони на областта и да се направят повече от 2-3 посещения до откриване на съответния вредител за когото е насочен 
опита по заявените от фирмите за изпитване ПРЗ. Всяка тема от нейното залагане до финализацията налага посещения 
на терена минимум 7-8 пъти. В методиката на изработване на някои опити ( лоза, праскова, ябълка)  може да се стигне и 
до 15 посещения. Всеки опит завършва с изготвяне на доклад за ефикастност на изпитвания ПРЗ. Изготвят се оценки на 
биологични досиета на ПРЗ , които да се представят в Съвета за ПРЗ. До 31.12.2013 г. са изготвени 4 броя оценки на 
биологични досиета. 
  
 За залагането на всеки опит инспекторите обследват региона в различно, в зависимост от наблюдавания неприятел. 
Осъществяват се контакти със собствениците и арендатори на земя, за тяхното съгласие на добра воля да бъдат 
предоставени площи за залагане на опити. Няма провален опит поради отказ. Няма и незаложени опити по субективни 
причини. 
 

4. Мониторингови програми за карантинни вредители 
  
 Мониторинговите програми  са следните: 

- мониторинг по овощни видове 
- мониторинг по лоза 
- мониторинг по ягоди и киви 
- мониторинг по картофи 
- мониторинг по декоративни видове 
- мониторинг по горски видове 
- мониторинг по зеленчукови култури 
- мониторинг по Фитофтора раморум 
- мониторинг по Диабротика виргифера 

 
 Изпълнението на мониторинговите програми има обхват на производствени индустриални площи и дребни 
производители, горски масиви и разсадници. Това е свързано с много обходи на големи разстояния и изисква достатъчно 
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обезпеченост с гориво на автомобилите. Някои от мониторингите наблюденията, които са направени до момента са крайно 
недостатъчни – мониторинг горски, зеленчукови и Фитофтора раморум.  
 В изпълнението на мониторинговите програми и Решенията на Комисията  за извършени 418  проверки и са взети 
369 проби, които са анализирани в ОДЛРЗ Бургас и ЦЛКР София.  
 

5. Фитосанитарен контрол  
 
Износ и реекспорт 

 До 31.12.2013 г. са извършени проверки и издадени 1026 сертификата за износ и реекспорт. От партидите за износ 
са взети и анализирани 24 броя проби в ОДЛРЗ Бургас. 
 
 
 Внос в склад по Наредба №68  

През регистрираните складове по Наредба №68 на територията на област Бургас са внесени 88 партиди – 1588 тона 
. На всички партиди е извършена проверка и са взети 33 броя проби за анализ. 

 
Контрол на територията на страната 
 Регистрирани земеделски производители – 166 броя проверки и са взети 361 проби за анализ  в ОДЛРЗ и ЦЛКР. 
Издадени са растителноздравни фитосанитарни паспорти при движение на стоки  на територията на страната и ЕС – 

144 броя. 
 

 6. Областна диагностична лаборатория за растително здраве 
Анализирани проби от ОДБХ Бургас и други ОДБХ –   788 проби 
Извършени анализи – 1924 броя в т.ч.: 
 Нематологичен анализ –  601 броя 
 Ентомологичен анализ –  546 броя 
 Вирусологичен  анализ –  603  броя 
 Микологичен анализ -  128 броя 
 Хербологичен анализ – 20 броя 
 Бактериологичен анализ – 26 броя 
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Проблеми  в областта на растителната защита – прогноза и сигнализация, контрол на ПРЗ и торове, фитосанитарен 
контрол и мониторингови програми, биологично изпитване : 

1. Недостатъчно гориво за МПС за най-голямата наша област. Неосигуряване на предпазно облекло и почистващи  
средства за пръскачки. 

2. Лаборатория по растително здраве се нуждае от ремонт на  фризер, хладилник, дестилатор и автоклав. Нужно е 
извършване на профилактика на уредите в лабораторията. Автоклав-стерилизатор е даден за ремонт преди 3 
години в поддържаща фирма. Без него не могат да се изготвят хранителни среди 

 
      

                                         ОТДЕЛ „ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ” 
 

1.Пратки, подложени на граничен ветеринарен контрол  
 

Внос: 
 

Пратки с живи животни – няма 
 

Пратки с продукти от животински произход за човешка консумация- 140 бр. 
от тях 50 бр. пратки са подложени на лабораторен анализ, като за 7 бр. са установени несъответствия. 
 

Пратки с продукти от животински произход за нечовешка консумация- 47 бр. от тях 0бр. пратки са подложени на 
лабораторен анализ, от които 0 бр. пратки са с установени несъответствия. 
 

Общ брой пратки, предназначени за внос, отхвърлени на граница – 7 бр. 
 

Общ брой пратки съгл. чл.12  на Директива 97 /78 /ЕС – 296 бр.за склад с. Радиново 
 
Общ брой пратки входящ транзит в т.ч пратки с продукти от животински произход за човешка и нечовешка консумация- 1 бр 
 
Общ брой пратки изходящ транзит в т.ч пратки с продукти от животински произход за човешка и нечовешка консумация – 0 
бр. 
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Общ брой пратки за износ- 0 бр. живи  животни 
 
Общ брой пратки с фуражи- 32 бр. в т.ч.фуражи от животински и неживотински произход от тях 18 бр. са подложени на 
лабораторен анализ като за 0 бр. са установени несъответствия. Отхвърлени на граница – 2 бр. пратки. 
 
Извършени проверки на личния багаж на пътници – 14250 бр.  
 Конфискувани и унищожени продукти - общо: 120 кг.  
 
2.Пратки,подложени на граничен фитосанитарен контрол  
 
Общ брой пратки внос – 69 бр. от тях 0 бр. са подложени на лабораторен анализ.  
 
Брой отхвърлени пратки на граница- 0 бр.  
 
Конфискувани и унищожени пратки с прапарати за растителна защита- 0 бр. 
 
Общ брой пратки транзит – 0 бр. 
 
Общ брой пратки износ- 0 бр. 
 
 
3. Пратки, подложени на граничен здравен контрол  
 
Общ брой пратки внос, попадащи в обхвата на специфични регламенти на ЕС-  

59 бр. от тях 10 бр. подложени на лабораторен анализ от тях за 0 бр. с доказани  

несъответствия. 
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                                         Отдел „Контрол на храните”  
 

 
 През 2013 г. в отдел „Контрол на храните” при ОДБХ - Бургас са извършени  общо   9175   бр. проверки на обекти в 

търговска мрежа и заведения за обществено хранене. 

 

За горецитирания период са съставени общо  232 бр. АУАН, във връзка със следните нарушения на 

законодателството: 

- обекти, нерегистрирани по реда и условията на чл. 12 от Закона за храните       58 бр.; 

- неадекватно поддържане на системите за самоконтрол            63 бр.; 

- неуведомяване на ОДБХ за промяна в обстоятелствата, които подлежат на вписване 16 бр.; 

- непредставяне на заверени свидетелства за здравословно състояние        12 бр.; 

- търговия с хранителни продукти без етикетировка на български език          3 бр.; 

- търговия и предлагане на хранителни продукти без идентификационна маркировка   16 бр.; 

- неспазване на нормативните изисквания към хигиената на храните              20 бр.; 

- непредставяне на необходимите документи при поискване от контролен орган       16 бр.; 

- неизпълнение на предписание, издадено от контролен орган            5 бр.; 

- неосигурена възможност за проследимост на хранителните продукти          5 бр.; 

- съхранение и предлагане на хранителни продукти с изтекъл срок на годност         9 бр. 

- некоректна етикетировка                                                                                                        2 бр. 

- търговия с храни от животински произход, непредназначени за човешка консумация, в  обект, нерегистриран по реда и 

условията на  чл. 229 от ЗВД            3 бр. 
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- неспазване на разделното съхранение на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко от млечните продукти

               4 бр. 

 

За горецитирания период са издадени общо 425  бр.  предписания, относно: 

- привеждане на обекти в съответствие с ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания, несъответствия по сграден 

фонд и оборудване, неподдържане на адекватни процедури основаващи се на системите за самоконтрол, неправилното 

обозначаване на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, от млечните продукти /8 бр./,  спазване на 

нормативните изискванията на Наредба №9/ 16.09.2011г. на МЗХ при осъществяване на организирано хранене на деца. 

 

            Издадени са 72  броя Предписания, във връзка с Писмо изх. № 494-КХ/24.01.2013г. и Писмо изх. № 500-

КХ/24.01.2013г. на Зам. Изпълнителния директор на БАБХ, относно спазване на нормативните изисквания на Наредба 

№32/ 23.03.2006г. 

За горецитирания период са възбранени и насочени за унищожаване общо количество от  6617,144 кг. хранителни 

продукти, както следва: хранителни продукти от животински произход – 1061,178 кг.: млечни продукти – 11,816 кг.;  риба и 

рибни продукти – 388,835 кг.;  месо от лагоморфни –  0,365 кг.;  мляно месо – 13 кг.;  месо и месни продукти – 74,075 кг.;  50 

кг. свинско месо от домашно прасе с установена трихинела спиралис; агнешко трупно месо - 78 кг.;ядки от миди - 2,920 кг.;  

ядки от рапани -1,614 кг.;  скарида - 2,3 кг.;  месо от птици и птичи продукти – 433,253 кг.;  пилешки дробчета – 5 

кг.хранителни продукти от неживотински произход – 5555.966 кг.: зехтин – 39,5 литра; трайни сладкарски изделия – 57,961 

кг.; малотрайни сладкарски изделия – 374,760 кг.; безалкохолен концентрат – 1370,443 литра; олио – 84 литра.; 

безалкохолни напитки – 60,870 литра; захарни и шоколадови изделия – 7,348 кг.;  зеленчукови консерви - 1.360кг.; 

замразени гъби – 0,8 кг.; ванилия  –  0,044 кг.; канела - 1,200 кг.; хлебни изделия – 56,640 кг.; подправки – 2,548 кг., 
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конфитюри - 4, 243 кг.; 3264  литра кетчуп /6528 броя бутилки кетчуп/; чипс - 219,262 кг.; ядки - 0.720кг.; сухи супи - 

0.0165кг.; зърнени храни - 7 кг.; маргарин - 3.250 кг. 

Възбранени и насочени за унищожаване хранителни продукти в производствени предприятия: 1305.6 л зеленчукови 

сокове; 1,4 кг. месни продукти. 

В останалите обекти, като цяло се констатира, че предлаганите хранителни продукти са в срок на годност, имат 

пълна етикетировка и маркировка и се придружават от търговски документи, удостоверяващи техния произход,  годност, 

партида и срок на съхранение и реализация. 

Пробите официален контрол се вземат по утвърден график, съгласно Инструкция за дейността на ОДБХ за контрол 

на суровини и храни от животински произход. За 2013 г. са взети общо 3 355 бр. проби и направени 3 620 бр. анализи на 

храни от животински и неживотински произход. За ДНК и растителни мазнини са взети 14 бр. проби и направени 28 бр. 

анализи.  Установени са 13 бр. случая на положителни резултати, взети по официален контрол в предприятия за 

производство на храни от животински произход и заведения за обществено хранене, след което са предприети 

своевременно законови, законосъобразени със ЗВД и Закона за храните мерки, в т.ч. временно спиране на дейност на 

обектите, указания за обратно изтегляне на засегнатите храни, ревизия на системите за самоконтрол и др., което се 

отразява в подробни доклади до ЦУ на БАБХ. 

В отдел «Контрол на храните» са направени 125 бр. одити на всички обекти за производство и търговия на храни от 

животински произход и на част от обектите за производство на храни от неживотински произход. 

 

                        Отдел „Здравеопазване на животните” 
 I. През 2013 г. на територията на обл. Бургас епизоотичната обстановка по отношение на заразни болести бе 
следната: 

1. Шарка по овце и кози 
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На 19.09.2013 г. във връзка с постъпил сигнал от кметския наместник на с. Стоилово, общ. Малко Търново за съмнение 
за болестта Шарка по овцете и козите в стадо с овце, служители от отдел ЗЖ съвместно с екип от Дирекция ЗХОЖ при 
БАБХ посетиха обекта. След извършване на клинични прегледи на съмнителните за заболяването овце са взети кръвни 
проби за лабораторно изследване. На 20.09.2013 г. пробите, изследвани в НДНИВМИ гр. София потвърждават 
заболяването. На 21.09.2013 г. бяха принудително убити и загробени всички налични овце и кози в с. Стоилово: 38 бр. овце 
и 74 броя кози. Собствениците на убитите животни са обезщетени със средства от Държавния бюджет. Извършени са 
текуща и заключителна дезинфекции на животновъдните обекти в населеното място. В останалите населени места в 
Бургаска област се извършваха периодични клинични прегледи за Шарка по овцете и козите. 

2. Американски гнилец по пчелите: 
През годината са констатирани 2 огнища на Американски гнилец: в с. Козаре, общ. Карнобат (заразено и унищожено 1 

бр. пчелно семейство) и с. Драганци, общ. Карнобат (заразено и унищожено 1 бр. пчелно семейство). За унищожените 
пчелни семейства собствениците са обезщетени със средства от държавния бюджет. 

3. Освен гореописаните заболявания през 2013 г. на територията на обл. Бургас са констатирани и следните заразни 
болести:  
 

Наименов
ание на 

болестта 
Селище 

Дата на 
констатира

не на 
болестта 

Вид на 
живот- 
ните 

Бр
ой 
ст
оп
ан
- 

ст
ва 

Брой на 
живот- 
ните 

 
През отчетния месец / с 

натрупване 
 

заб
о- 

лел
и 

умр
е- 
ли 

уб
и- 
ти 

зак
ла- 
ни 

озд
ра- 
вел
и 

ост
. 

Бо
лн
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нозематоз
а 

Бургас 
20.06.2013 

г. 
Пчели 1 200 7 7     

Нозематоз
а 

Варвара 
06.02.2013 

г. 
Пчели  1 40 20 20     

Нозематоз
а 

Равнец 
13.03.2013 

г. 
Пчели 1 75 30 30     

Вароатоза Варвара 06.02.2013 Пчели  1 40 20 20     
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г. 

Вароатоза 
Фазанов

о 
06.02.2013 

г. 
Пчели  1 80 22 22     

Вароатоза Равнец 
13.03.2013 

г. 
пчели 1 75 30 30     

Ензоотиче
н аборт по 
дзвизките 
(хламидиа
лен аборт) 

Твърдиц

а 

14.01.2013 

г. 
Овце 1 258 30    30  

Краста по 
овцете 

Полски 
извор 

26.02.2013 
г. 

Овце 1 148 148    148  

Пастьорел
оза 

Зидаров
о 

10.06.2013 
г. 

Биволи 1 15 4 4     

Пастьорел
оза 

Бата 
11.06.2013 

г. 
Овце 1 449 16 12   4  

Ентероток
семия 

Бата 
11.06.2013 

г. 
Овце 1 449 16 12   4  

Клостриди
ална 

инфекция 
Бата 

11.06.2013 
г. 

Овце 1 449 16 12   4  

Ентероток
семия 

Ахтопол 
25.06.2013 

г. 
овце 1 169 2 1   1  

Лептоспир
оза 

Дрянков
ец 

05.07.2013 
г. 

говеда 1 18 2    2  

Тулареми
я 

Дрянков
ец 

19.07.2013 
г. 

говеда 1 18 6    6  

Заразен 
ринотрахе

ит ГВ 

Дрянков
ец 

05.09.2013 
г. 

ГВ 1 18 9    9  

Заразен 
ринотрахе

Фазанов
о 

05.09.2013 
г. 

ГВ 1 54 5    5  
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ит ГВ 

Ку-треска 
Дрянков

ец 
05.09.2013 

г. 
ГВ 1 18 1    1  

Орнитоза 
Дрянков

ец 
05.09.2013 

г. 
ГВ 1 18 1    1  

 
II. В изпълнение на  програмата  за  надзор  на  болестта  Шап  по  чифтокопитните  животи  в Р България през 2013 г. 

са извършени клинични прегледи за шап на общо 7747 бр. ЕПЖ, 36137 бр. ДПЖ и 1401 бр. СВ в 10 населени места (с. 
Резово, с. Синеморец, с. Кости и с. Бродилово в общ. Царево; гр. Малко Търново, с. Близнак, с. Сливарово в общ. Малко 
Търново, и с. Белеврен, с. Горно Ябълково и с. Тракийци в общ. Средец). От същите населени места ежемесечно са 
вземани 160 броя кръвни проби от ДПЖ за Шап (общо за 2013 г. – 1920 броя проби) . 

С откриване на ловния сезон 2013 / 2014 г. в изпълнение на Програмата за контрол и ерадикация на заболяването КЧС 
в Р България през 2013 г. са взети и изпратени за изследване  530 броя кръвни и органни проби от отстреляни диви свине 
за КЧС и АЧС, от които 160 са изпратени за изследване за Шап. 

III. През 2013 г.  в отдел ЗЖ е извършено следното: 
Във връзка с констатирани нарушение на ЗВД, ЗЗЖ и ЗФ през 2013 г. служителите от отдел ЗЖ са съставили 48 бр. 

АУАН. 
Издадени са 304 броя Удостоверения за регистрация на животновъдни обекти (215 броя пчелини, 17 бр. за 

говедоферми, 6 бр. овцеферми, 13 бр. птицеферми,1 бр. волиера за пауни, 5 бр. рибовъдни обекти, 6 бр. райони за 
отглеждане на молюски, 1 бр. зайцеферма, 2 бр. зоопарка, 2 бр. ферми за охлюви, 28 бр. лубрикоферми, 1 бр. волиера за 
дивеч, 1 бр. пансион за кучета и 6 бр. зоомагазини), 50 броя становища по Програма за развитие на селските райони, 2 бр. 
сертификата за одобрение на транспортни средства за превоз на животни и 8 броя Удостоверения за правоспособност за 
водачи на превозни средства и придружители на животни. Регистрирани са 31 броя оператори във фуражния сектор и са 
издадени 54 броя сертификати за износ на фуражи за трети страни. 

В животновъден обект за почивка и инспекция на ЕПЖ през 2013 г. са приети 24 броя пратки (камиона) с общо 799 
броя говеда от страни членки за износ през пристанище Варна за Кавказките републики. 

През 2013 г. са подадени 119 броя Заявления за вписване на животновъдни обекти във ВетИС и 77 броя Заявления 
за корекция на данни в Информационната система на БАБХ. 

През 2013 г. са извършени 54 броя проверки по постъпили жалби, молби и сигнали от физически и юридически лица. 
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         Отдел „ФИНАНСОВО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ”  
 
            Дейността на ОДБХ Бургас се финансира от бюджете на БАБХ, всички разплащания се правят от Дирекция ФСД на 

БАБХ чрез разплащателна  система Себра. Прихдите на ОДБХ Бургас са постъпления по транзитната сметка на ОДБХ от 

такси по Тарифа за таксите, които се събират от БАБХ и Ценоразпис. Изпълнение на Бюджета на ОДБХ Бургас, както 

следва: 

I. ПРИХОДИ: 
                   

Общ размер на приходите -3204418 лв. 
в т. ч. 

Приходи от държавни такси - 3093428   

Приходи по ценоразпис – 54328 
Приходи от ушни марки за ДПЖ ЕПЖ - 6338 

Приходи от услуги - 12994 

Приходи от наказателни постановления - 37330 

Общ размер на приходите по дейности - 

Фитосанитарен контрол – 2541988 

Здравеопазване на животните -212774 

Граничен контрол – 181556 
Ветеринарно-санитарен контрол - 268100 
 

 
II. РАЗХОДИ: 
 

Общ размер на разходите - 2130720 лв. 

В т.ч. 

Фитосанитарен контрол - 177458 в т. ч. 

              Раб.заплати  и осигуровки - 131232 

              Издръжка                            -  46226 
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Здравеопазване на животните - 1021398 в т.ч. 

              Раб.заплати  и осигуровки - 511439 

              Издръжка                            -  481969 / в. т.ч. администрирани разходи - 202508 лв./ 

              Капиталови разходи           -   27990 

Граничен контрол - 181293 в т. ч. 

              Раб.заплати  и осигуровки - 144434 

              Издръжка                            -  36859 

Ветеринарно-санитарен контрол - 750571 в т. ч. 

              Раб.заплати  и осигуровки - 613157 

              Издръжка                            - 137414 
 

Районът на обслужване на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) е територията на област Бургас. 

Обслужват се клиенти в райони с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри на населените 

места на територията на област Бургас.  

Обектите на кадастъра – поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти  в сгради в населените места и техните 

землища с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри са приблизително 500 000 броя. 

Броят на щатните служители в края на отчетния период е 19. 

Подобряване обслужването на гражданите: (т.1 в цели на администрацията за 2013 год.): 

Основното обслужване на клиенти на СГКК е в офиса на бул. „Ст. Стамболов” №120. Освен офис в гр. Бургас има 

изнесени работни места (ИРМ) в гр. Царево, гр. Приморско, гр. Созопол, гр.Поморие, гр. Несебър и гр. Малко Търново. 

Офисите се намират в помещения на съответните общини и се обслужват от служители на съответната община и/или 

назначени такива, които да извършват само тази вид дейност.  

Сключени са договори за съвместна дейност между Изпълнителния директор на АГКК и кметове на съответните 

общини Несебър, Поморие, Созопол, Малко Търново и Царево с цел по-доброто обслужване на населението на 

териториите с одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри.  
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През отчетния период в СГКК Бургас са регистрирани 34 245 бр. заявления. За същия период са извършени всичко 

174 746 услуги по Тарифа 14. По заявените услуги са издадени са 2 072 бр. заповеди за изменение на  КККР и са издадени 

49 682 броя скици и схеми на самостоятелни обекти.  

Приходите от извършени справки и услуги от СГКК Бургас, събирани съгласно Раздел VІ от Тарифа №14 за таксите, 

които се събират в системата на МРРБ и областните управители, за 2013 год. са 2 059 560 лева. В сумата за приходите са 

включени и тези, за които има сключени договори между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общините, 

Областния управител и други учреждения, ведомства, юридически и физически лица на основание чл. 58, ал. 3 във връзка 

с чл.8, ал.4 от ЗКИР и чл.48, ал.3 от Тарифа 14, които заплащат 20% и/или 80% от основните цени на услугите, определени 

в Тарифата. Този вид услуги представляват около 35% от всички извършени от СГКК Бургас услуги. 

За отчитания период по изработените и приети от комисия специализирани кадастрални карти и регистри и 

свързаните с тях геодезически дейности на обектите по чл.6, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на Черноморското 

крайбрежие са започнали административни процедури за промяна на кадастралните карти и кадастралните регистри във 

връзка с възложените на основание чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК и приети специализирани карти на морските плажове. За част от 

морските плажове са приключили административните процедури.  

През отчитания период се затвърдиха и разшириха on-line услугите, както и справките от информационната система 

на кадастъра. 

Службата е участвала в проекта за изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър. 

Целите на Агенция по геодезия, картография и кадастър за 2014 год. се изработват от централната администрация в 

гр. София и при завършването им своевременно ще бъдете уведомени. 

 


