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Д О К Л А Д  З А  Д Е Й Н О С Т Т А  

НА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС 

 

Планът за действие на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения е 

разработен в съответствие с приоритетите и целите на Националния план за действие по 

заетостта през 2022 г. и неговата визия: „Подкрепа за запазване и повишаване на заетостта 

чрез придобиване на нови умения от безработните лица и осигуряване на бързи преходи към 

нови работни места, приоритетно за неравнопоставените групи на пазара на труда и 

насърчаване на заетостта чрез поемане на част от разходите на работодателите за работна 

сила.” 

Планът за действие на АЗ за 2022 г., в т.ч. на плана на ДРСЗ Бургас, съдържа 

дейности за постигане на следните основни цели: 

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

➢ Подобряване качеството на работната сила и ефективна подкрепа за структурните 

промени в икономиката 

➢ Агенцията по заетостта – администрация с компетентни и мотивирани служители и 

модерна, дигитална, интелигентна и сигурна среда за обслужване на клиентите 

➢ Осъществяване на ефективно сътрудничество и партньорства, подобряващи 

подкрепата за търсещите работа лица и работодателите. 

Началото на годината за пореден път премина в условията на противоепидемични 

ограничения, а в края на м.февруари ДБТ и ДРСЗ от Бургаски регион бяха поставени пред 

ново предизвикателство – последствията от военния конфликт в Украйна и настаняването по 

Черноморието на по-голяма част от пристигащите от там лица. Това наложи незабавното 

създаване и поддържане на организация за изпълнение на всички необходими дейности по 

информиране, трудово посредничество и старта на новия проект „Солидарност“. 

I. Изпълнение към 31.12.2022 г. на основните цели и показатели от плана за 

действие на ДРСЗ Бургас спрямо годишния план 

Цел 1. Агенцията по заетостта – ефективен посредник на пазара на труда за 

всички хора 

1. Преходи в заетост 



Равнището на безработица средно за 2022 г. в регионален мащаб е 4,30 на сто – с 0,65 

процентни пункта под годишния целеви индикатор (4,95%), както и с 1,37 пункта по-ниско 

от 2021 година (5,66%). 

Средномесечният брой на регистрираните в ДБТ безработни в периода януари - 

декември 2022 г. е 13847 души при предварителен разчет 15950 – с 2103 души по-малко. 

Сравнението с 2021 г. показва, че във всички общини от региона на ДРСЗ Бургас 

средномесечният брой на регистрираните безработни е намалял. Общо за региона е налице 

намаление от 4403 души средномесечно или с 24,1% спрямо м.г. В област Бургас 

намалението е с 26,0%, област Сливен – с 24,6%, област Ямбол – с 17,3%. 

Сегментиране на новорегистрираните безработни според причината за регистрация в 

бюрата по труда: 

 

По показателите „преходи в заетост“ през отчетната година са постигнати добри 

резултати – тази група показатели се изчислява като отношение между средномесечния брой 

постъпили на работа и средномесечния брой регистрирани безработни лица, което отразява 

усилията за намаляване равнището на безработица и броя на регистрираните безработни чрез 

целенасочени действия за включване в заетост на регистрираните безработни на работни 

места на първичния пазар на труда, по програми, мерки или проекти, финансирани от 

външни източници. 

Показатели 2022 г. Дял 2022
Годишен 

прираст, %
2021 г. Дял 2021

Новорегистрирани безработни, в т.ч. 29 932 96,2% -2,0 30 541 94,7%

Активирани от АЗ 9 225 30,8% -3,0 9 507 31,1%

Приключили договори по програми, мерки 

и схеми за обучение и заетост
1 533 5,1% 21,8 1 259 4,1%

Приключил работа по други програми, 

нефинансирани от АЗ
36 0,1% -21,7 46 0,2%

В резултат от масово уволнение 40 0,1% 471,4 7 0,0%

Работили в региона и освободен по друг 

ред
12 007 40,1% 0,7 11 929 39,1%

Активирани от външни организации 91 0,3% -29,5 129 0,4%

Напуснали образователната система 0 0,0% -100,0 2 0,0%

Работили в други региони 1 378 4,6% -16,2 1 644 5,4%

Работил в чужбина, в т.ч. в държва-член на 

ЕС
1 503 5,0% 19,2 1 261 4,1%

С изтекъл срок 6/12 месеца от прекратяване 

на предходната регистрация
278 0,9% -12,0 316 1,0%

За ползване на услуги от други институции 1 397 4,7% -38,4 2 269 7,4%

Неактивни лица 2 444 8,2% 12,5 2 172 7,1%

С възстановена регистрация 1 167 3,8% -32,3 1 724 5,3%

Входящ поток 31 099 100,0% -3,6 32 265 100,0%



Общият дял на преходите в заетост е 10,2% и е с 1,0 п.п. над плановия разчет за 

годината (9.2%). Преходите в заетост на несубсидирани работни места при младежи до 29 г. 

– 9,6%, са по-добри от годишния план (9,35%) с 0,25 процентни пункта. 

През 2022 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица са общо 17005, от 

тях 12664 души (74,5%) са се включили на първичния пазар на труда, а останалите 4341 са 

започнали работа на субсидирани работни места. Включените в заетост на първичен пазар са 

1055 души средномесечно. 

Съотношението между входящия и изходящия поток през периода януари  - декември 

2022 г. е 50,3% към 49,7%, т.е. входящия поток превишава леко изходящия, като този 

резултат се дължи на увеличения входящ поток през последното тримесечие на годината. В 

следващата таблица са изведени основните показатели на изходящия поток през 2022 г. и 

2021 г.: 

 

Постигнати бяха добри резултати при активирането на неактивни лица: отчетът за 

годината – 5114 души представлява 125% изпълнение на годишния план. 

Новорегистрираните заети, учащи, пенсионери са 773 души и представляват 2,52% 

от общия брой на новорегистираните лица, което е с 0,02 п.п. над плановия показател 

(2,50%). 

Общият брой на заявените работни места в региона през годината е 23783 при 26728 

места за същия период на м.г. – с 2945 места по-малко (с 11%). Сравнението по области е 

следното: 

 

Изходящ поток 2022 дял 2022

Годишен 

прираст, 

%

2021 дял 2021

Постъпили на работа - всичко, от тях: 17 005 55,2% -22,1 21 841 52,5%

Жени 10 834 63,7% -18,4 13 272 60,8%

На първичен пазар 12 664 74,5% -22,3 16 303 74,6%

По мерки 364 2,1% 23,0 296 1,4%

По програми 1 441 8,5% 23,1 1 171 5,4%

По схеми на ОП "РЧР" 2 536 14,9% -37,7 4 071 18,6%

Отпаднали от регистрация 13 782 44,8% -30,2 19 742 47,5%

в т.ч. по чл.20 ЗНЗ 8 945 64,9% -31,1 12 983 65,8%

           по други причини 4 837 35,1% -28,4 6 759 34,2%

Изходящ поток 30 787 100,0% -26,0 41 583 100,0%



Традиционно за региона на ДРСЗ Бургас най-много работни места са заявени в сектор 

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 32% от всички СРМ на първичен пазар, следва 

„Преработваща промишленост“ с 16% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 

10%.  

2. Усвояемост на средствата по програми и мерки за обучение и заетост и 

обучение на възрастни 

Дейностите за реализация на програмите и мерките за заетост и/или обучение, 

финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 

2022 г., бяха изпълнени съгласно съответните процедури и срокове. Към 31.12.2022 г. са 

изплатени 98,53% от заложените в плана на ДРСЗ Бургас средства за годината. 

Приложени бяха ефективни подходи за привличане на заинтересованите страни 

за включване в новата Програма за осигуряване на заетост на младежи в областта на 

културата: чрез своевременно идентифициране и консултиране на допустими работодатели 

ДБТ Бургас и ДБТ Нова Загора успяха в рамките на краткия срок да реализират общо 9 

работни места (8 от ДБТ Бургас и 1 от ДБТ Нова Загора).  

През анализирания период в субсидирана заетост по насърчителните мерки са 

включени 368 лица, от тях 79 са започнали обучение по време на работа (дуална система на 

обучение). По програмите в заетост са включени 1440 души, от тях 49 младежи по Програма 

„Старт на кариерата“, избрани от Процедурата през 2021 г. за заетост през 2022 г. в 

централните ведомства и по Процедурата през август-септември 2022 г. за общинските и 

областните администрации, а в регионалните програми – 1055 души. Останалите 336 са 

започнали работа по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни 

увреждания (98), Национална програма „Активиране на неактивни лица“ (13), Програмата за 

обучение и заетост на продължително безработни лица (50), Национална програма „Помощ 

за пенсиониране“ (102), Национална програма „Мелпомена“ (37), пилотната Програма за 

осигуряване на заетост на младежи в областта на културата (9), Проект „Красива 

България“(21) и субсидирана заетост по проекти на социални партньори (6). 

На субсидирани по ЗНЗ работни места в региона са работили средномесечно 1345 

лица – 1074 по програми и 271 по мерки. 

Специфични обстоятелства в изпълнението на активната политика през 2022 г. 

- По-късното приемане на НПДЗ 2022 г. (в края на м.април) и съответно по-късното 

стартиране на процедурата по реда на ЗНЗ; 

- Разработване и стартиране на Регионалните програми за заетост при четирикратно 

по-голям финансов ресурс и включване на частни работодатели; 



- Изпълнение на новата пилотна Програма за осигуряване на заетост на младежи в 

областта на културата, утвърдена през м.май. 

- Реализация на проект „Солидарност“ по ОП РЧР, стартирал през м.юни и 

включващ изцяло дейности за подпомагане на хората със статут на временна закрила 

(разселени лица от Украйна, пристигнали в България след 24.02.2022 г., с издадена 

регистрационна карта на чужденец с временна закрила от Държавната агенция за бежанците) 

Общо изпълнение през 2022 г.: 

Програми и мерки за обучение и заетост и обучение 
на възрастни 

Заетост - 
общо 

Нова 
заетост 

Обучение            Средства     

ОБЩО 2 565 1 607 1 249 12 599 591 

Програми за обучение и заетост - общо 1 974 1 239 788 10 688 849 

Програма "Старт на кариерата"  106 49   536 480 

Национална програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания 

285 83   1 940 765 

Национална програма "Активиране на неактивни лица" 48 4   404 820 

Национална програма “Помощ за пенсиониране” 277 102   1 859 656 

Програма "Мелпомена" 70 33   328 132 

Проект "Информационна политика и обучение"  0 0   400 

Програма за обучение и заетост на продължително 
безработни лица 

118 41   567 829 

Регионални програми за  заетост 1 055 912   4 085 687 

Програма за осигуряване на заетост на младежи в областта 
на културата 

9 9   46 667 

Проект "Успешни заедно", АИКБ 3 3 107 133 323 

Проект"Адаптация на работната сила", БСК     80 96 923 

Проект "СТИМУЛ", БТПП     189 216 370 

Проект "Възможност за трудова заетост и самонаемане", 
ССИ 

3 3 229 257 797 

Проект "С нови зелени и екологични знания и умения към 
нова заетост", КНСБ 

    57 67 697 

Проект „Хоризонти -7“, КТ „Подкрепа“     126 146 304 

Мерки за обучение и заетост - общо 591 368 79 1 472 178 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни 
младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 

45 18   114 273 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 
до 29-год. възраст на непълно работно време (чл.36а от 
ЗНЗ) 

1 0   1 165 

Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  
безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ)  

6 4   16 870 

Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  
безработни лица до 29 - год. възраст (чл.41а от ЗНЗ) 

7 6   23 816 



Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от ЗНЗ) 5 5   5 000 

Насърчаване на териториалната мобилност на безработните 
лица  (чл.42,ал.2 от ЗНЗ) 

3 3   1 314 

Насърчаване на териториалната мобилност на безработните 
лица   
(чл. 42, ал. 3 от ЗНЗ) 

5 3   1 978 

Насърчаване на разкриването на работни места за обучение 
чрез работа (дуална система на обучение) чл. 46а от ЗНЗ 

85 79 79 271 214 

Кредит за квалификация на лицата получили еднократна 
парична сума по чл.47, ал.1 (чл.48 от ЗНЗ) 

0 0   0 

Насърчаване на предприемачеството (чл.47, ал.4 от ЗНЗ) 1 1   2 840 

Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали 
микро предприятие (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ)  

18 15   57 113 

Насърчаване на предприемачеството за лица регистрирали 
микро предприятие (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ) 

29 15   34 592 

Насърчаване на предприемачеството   
(чл. 49б от ЗНЗ) 

9 9   3 400 

Насърчаване на работодатели-микропредприятия да 
разкриват работни   места, като се субсидират първите 5 
разкрити работни места (чл.50 от ЗНЗ) 

79 35   230 721 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 

с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 
месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско 
образование и над 50г. (чл.51, ал.1  от ЗНЗ)  

188 104   364 785 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за наемане на безработни лица с трайни увреждания 
(чл.51, ал.2  от ЗНЗ) 

22 9   64 856 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за наемане на безработни лица с трайно намалена 
работоспособност на пълно или непълно работно време 
(чл.52 от ЗНЗ) 

4 4   18 027 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за наемане на безработни лица-самотни родители 
(осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-
годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 

26 20   80 908 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 
над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 

28 18   93 877 

Насърчаване на работодателите да наемат на работа 
продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 

18 10   55 475 

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 
за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) 

7 6   25 954 

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на 
наставник (чл.55г от ЗНЗ) 

4 3   4 000 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни на 
"зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) 

1 1     

Обучение на възрастни - общо     382 438 564 

Обучение на безработни по заявка на работодател (по реда 
на чл. 63 от ППЗНЗ) 

    52 64 820 

Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по 
реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) 

    56 6 284 

Обучение на заети лица от средни предприятия (по реда на 
чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) 

    29 2 030 

Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО     245 365 430 



 

2.1. Реализация на схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 

В заетост по проекти по ОП РЧР през периода януари – декември 2022 г. са включени 

общо 2536 безработни лица. 

Проектите по ОП „РЧР“, които продължават действието си през 2022 г. и осигуряват 

заетост или активиране на безработни лица, са „Нова възможност за младежка заетост“, 

„Родители в заетост“, „Заетост за теб“ и „Готови за работа“. 

От 11.11.2021 г. Агенцията по заетостта стартира проект „Запази ме +”, аналогичен на 

мярката по проект „Запази ме“, предоставящ компенсации и през първите месеци на 2022 г. 

на заети лица в неплатен отпуск поради противоепидемични ограничения. 

Проект „Солидарност“ 

На 06 юни 2022 г. Агенцията по заетостта обяви старта на Проект „Солидарност“, 

който включва изцяло дейности за подпомагане на хората със статут на временна закрила – 

субсидиране на работни места (минимална работна заплата и дължими вноски за сметка на 

работодателя) за срок до 3 месеца с опция при запазване на работното място да се изплатят 

осигуровките за сметка на работодателя за допълнителен период, равен на субсидирания. 

Работодателят може да определи и свои служители за ментори, които да подпомагат 

назначените лица за период до 3 месеца (средства за възнаграждение - ½ от МРЗ). 

Чрез работодателите на наетите лица се изплаща и интеграционна добавка за 

настаняване, включваща разходи за наем, режийни разходи и интернет за период до три 

месеца в размер на 356,00 лв. на месец за едно лице.  

Целта на проекта е да се окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на 

труда на разселени лица от Украйна, пристигнали в България след 24.02.2022 г. Проектът се 

финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Лицата, 

които могат да се включат в проект „Солидарност”, трябва да са получили временна закрила 

в Република България (да имат издадена регистрационна карта на чужденец с временна 

закрила от Държавната агенция за бежанците) и да са регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда”. 

 През периода юни - декември в бюрата по труда от региона – ДБТ Бургас, ДБТ 

Поморие, ДБТ Созопол, ДБТ Сливен и ДБТ Нова Загора, са одобрени общо 216 заявления за 

наемане 2094 украински граждани, от тях 209 заявления за 2080 души са подадени в ДБТ от 

Бургаска област. Заетост по проекта стартира през м.юли и до края на годината по 



сключените договори с работодатели за региона на ДРСЗ Бургас са наети 1066 лица с 

временна закрила. 

2.2. Антикризисни мерки за подкрепа на заетостта 

▪ Т.нар. мярка „60 на 40“ по ПМС 151/2020 г. стартира в края на м.март 2020 г., 

веднага след обявяване на извънредното положение от 13-ти март. С неколкократна промяна 

на дизайна и следвайки икономическите затруднения в епидемичната обстановка, мярката 

продължава да действа и през 2022 г. – с ПМС 482/2021 г. за изменение и допълнение на 

ПМС 151/2020 г. мярката обхвана месеците януари и февруари 2022 г., а с ПМС 40/2022 г. – 

периода март – юни 2022 г. 

Мярката е предназначена за запазване на персонала от работодатели с намалели 

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

изплащат за работници и служители, за които се е наложило  преустановяване на работа, 

работа на непълно работно време, предоставяне на платен отпуск от работодателя, 

включване в уведомление за масово уволнение. Работодателят поема задължението да запази 

заетостта на работниците, за които е получил компенсации, за период, равен на периода на 

получаване на средствата. 

Осреднените данни за периода март 2020 г. – юни 2022 г. показват, че за тези 28 

месеца са изплащани средства средномесечно на: 

➢ област Бургас - 405 работодатели за запазване на заетостта на 9918 лица; 

➢ област Сливен - 70 работодатели за запазване на заетостта на 2036 лица; 

➢ област Ямбол - 54 работодатели за запазване на заетостта на 1956 лица; 

➢ Общо за ДРСЗ Бургас - 529 работодатели за запазване на заетостта на 13909 лица. 

През 2022 г. в ДБТ от региона на ДРСЗ Бургас е одобрен следният брой заявления за 

изплащане на средства: 

 

 

▪ П

рое

кт 

„За

паз

и 

ме 

+“, финансиран по ОП „РЧР“, стартира на 11.11.2021 г. Проектът е аналогичен на „Запази 

ме“, но чрез новия дизайн на мярката освен на работници и служители, вече и на 

самоосигуряващите се лица се оказва подкрепа чрез изплащане на компенсации – съответно 



за времето, през което са били в неплатен отпуск или за времето, през което са прекъснали 

дейността си. Месечният размер на компенсацията на всяко наето лице  е 75 на сто от 

размера на осигурителния му доход за м. юли 2021 г., а за  самоосигуряващите се лица - 75 

на сто от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези 

категории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията. Компенсациите се изплащат 

чрез Националния осигурителен институт след оценка за допустимост, извършвана от 

бюрата по труда. Резултатите от реализацията на проекта в региона на ДРСЗ Бургас са 

следните: от общо подадените 52 заявления за 180 лица (без анулираните) отговарящите на 

условията за допустимост са 35 заявления за общо 140 лица. 

 

➢ Цел 2. Подобряване качеството на работната сила и ефективна подкрепа за 

структурните промени в икономиката 

В съответствие с Правилата за изпълнение на двугодишния план за обученията на ДП 

„БГЦПО“ и на база заявения интерес от проведени анкети ДБТ от региона организираха 

изнесени обучения с цел максимално изразходване на заложените средства. 

За поредна година в региона на ДРСЗ Бургас се работи активно по мярката за дуално 

обучение – 79 безработни лица са започнали обучение чрез работа по сключени договори от 

ДБТ Поморие, ДБТ Сливен, ДБТ Созопол и ДБТ Нова Загора; 

В обучение на възрастни през годината са включени общо 1170 лица, от които 1085 

безработни – 245 в курсове на ДП БГЦПО (в т.ч. 54 лица, продължаващи обучението си от 

м.г.), 52 по заявки на работодатели със сключени договори по чл.63 от ЗНЗ и 788  по проекти 

на социалните партньори от НПДЗ 2022 г. Освен безработните, още 85 заети лица в микро, 

малки и средни предприятия бяха обучени за ключови компетентности по заявка на 

работодателите им. 

 

➢ Агенцията по заетостта – администрация с компетентни и мотивирани 

служители и модерна, дигитална, интелигентна и сигурна среда за обслужване на 

клиентите 

1. Обучение на персонала 

Организирането и провеждането на обучения за служителите от Агенция по заетостта 

с цел надграждане на компетентностите в съответните области на дейност, е приоритет за 

укрепване на институцията. През 2022 г. служителите от ДРСЗ Бургас и ДБТ от региона 

участваха в различни форми на обучение: работни срещи, семинари, конференции, психо 

тренинги, уебинари, както и в онлайн обученията на Института по публична администрация, 

провеждани по проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност 

и учене“. 



2. Контролна дейност 

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

предоставянe на качествени услуги и правомерно изразходване на средствата от държавния 

бюджет и международните фондове. 

За осъществяване на контрол по действащите през 2022 г. договори за заетост и 

обучение, финансирани по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по ОП „РЧР”, 

екипите на ДРСЗ Бургас и ДБТ от региона извършиха общо 5623 проверки, в т.ч. проверки 

по обекти на работа и обучение, предварителни проверки на обекти по подадени заявки, 

както и финансови проверки. 

Планът за контролната дейност на ДРСЗ Бургас за 2022 г. включва 10 проверки - 4 

комплексни и 6 тематични проверки на дейността на 9 от общо 11 ДБТ от региона, като 

проверките са планирани в съответствие с изискванията на Методиката за контролната 

дейност в системата на Агенцията по заетостта и са съобразени с типа и периодичността на 

извършените проверки през периода 2019 – 2021 година. 

Проверките стартираха през м.февруари и през годината бяха извършени 11 

проверки: 4 комплексни (ДБТ Бургас, ДБТ Созопол, ДБТ Нова Загора и ДБТ Айтос), 6 

тематични в (ДБТ Руен - 2, ДБТ Карнобат, ДБТ Поморие, ДБТ Котел и ДБТ Сливен) и 1 

извънпланова проверка (последваща) в ДБТ Созопол. 

 

➢ Цел 4. Осъществяване на ефективно сътрудничество и партньорства, 

подобряващи подкрепата за търсещите работа лица и работодателите 

Събитията в света – военните действия в Украйна, започнали на 24.02.2022 г. и 

последвани от масово разселване на хора, поставиха България в положението на страна, 

приемаща значителна част от лицата, напускащи Украйна. Масовото навлизане на разселени 

лица от Украйна доведе до задействане от 04.03.2022 г. на Директивата на Европейския съюз 

от 2001 г. за въвеждане на временна закрила спрямо тях. Статутът на временна закрила 

включва осигуряване на достъп до пазара на труда и образователната система в приемащата 

държава за лицата, напуснали Украйна след началото на военното нападение. Това определи 

ключовата роля на Агенцията по заетостта при осигуряването на услуги за хората, получили 

документ за предоставяне на временна закрила. 

Агенцията по заетостта предприе незабавни действия за организиране на работата си 

в тази безпрецедентна в рамките на съществуването й обстановка, като стартирайки от 

м.март беше извършено следното: 

− Агенцията по заетостта изготви и публикува анкетни формуляри за работодатели, 

желаещи да наемат лица от Украйна и за украинци, желаещи да започна работа в България. 

Регистрите на попълнените анкети се изпращаха ежедневно от АЗ до ДРСЗ, респ. ДБТ. 



− Агенцията по заетостта предостави указания и препоръки за действия на 

служителите от ДБТ и ДРСЗ към търсещите подкрепа граждани, пристигащи от Украйна, в 

т.ч. формуляри в електронен вид за неформално регистриране на украинските граждани, 

потърсили услугите на бюрата по труда – поради липсата на законово основание за 

регистрацията им като безработни лица по смисъла на ЗНЗ. 

− В изпълнение на указанията във всяка ДБТ и ДРСЗ беше сформиран мобилен екип 

за предоставяне на услуги на работодатели и на граждани от Украйна с цел осигуряване на 

съдействие и улесняване достъпа до пазара на труда.  

− На сайта на Агенцията по заетостта беше създадена рубрика с актуална 

информация за действащите режими за достъп до пазара на труда в България на лица от 

Украйна. 

− Осъществяване от ДБТ на контакт с работодателите, заявили желание да наемат 

лица от Украйна чрез различни канали – анкетата на АЗ; предоставени данни от Агенцията 

за малки и средни предприятия от тяхно проучване сред работодателите; подадени заявки 

чрез Единния портал на Министерския съвет; изпратили писмени запитвания до АЗ  относно 

възможностите за наемане на украинци. 

− Агенцията по заетостта предостави на ДРСЗ и ДБТ информационни материали за 

популяризиране на анкетите и услугите. 

Към региона на ДРСЗ Бургас се насочи голяма част от потока хора, пристигащи от 

Украйна, които бяха настанени главно в хотелите по Черноморието. Това наложи ДРСЗ 

Бургас и ДБТ от региона да създадат незабавно организация за установяване на контакт с 

потенциалните работодатели и с търсещи работа лица от Украйна, като бяха извършени 

следните дейности: 

− Екипи от ДРСЗ и ДБТ от региона посетиха местата с настанени украински 

граждани с цел информиране за услугите на Агенцията по заетостта, които могат да ползват. 

− Областната администрация на област Бургас откри Единен кризисен център в 

Морска гара – Бургас, в който екипи на ДРСЗ Бургас и ДБТ Бургас ежедневно предоставят 

на място консултации на заинтересовани лица от Украйна до средата на м.май. 

− Директорът на ДРСЗ Бургас участва в ежеседмичните заседания на Кризисния щаб 

на област Бургас и представя информация за дейностите в системата на АЗ за осигуряване на 

заетост на украински граждани. 

− Активно участие на ДБТ и ДРСЗ Бургас в информационната кампания за български 

и чуждестранни граждани "На работа в БГ" - изнесени бяха 8 открити шатри в Бургас, 

Поморие, Несебър, Китен, Приморско, Созопол, Твърдица и Ямбол в периода 16.05.2022 г. - 

03.06.2022 г., като 6 от тях функционираха ежедневно в работните дни. 



− След 1 юни на местата за настаняване на украинските граждани бяха изпратени 

информационни материали, рекламни брошури и подробна информация за възможността 

лицата да бъдат регистрирани и да ползват услугите на ДБТ съгласно промените в ЗНЗ.  

− Работа на мобилните екипи на ДБТ през м.юни по регистрация на лица с временна 

закрила след приемане на законодателните промени и силния интерес към проект 

"Солидарност". 

− Участие на служители на ДБТ от региона в екипи под ръководството на 

Държавната агенция за бежанците за координиране на дейностите по релокация от южното 

Черноморие на лица с временна закрила - в дейността се включиха мобилните екипи на ДБТ 

Бургас, ДБТ  и подпомагаха лицата при попълването на анкетните карти. 

− В изпълнение на поставена задача за провеждане на анкетно проучване през 

м.декември на украински граждани, настанени в частни бази, ДРСЗ Бургас организира 

посещението в 58 бази с настанени близо 5000 украински граждани. Посещенията бяха 

осъществени от мобилни екипи на ДБТ Поморие, ДБТ Созопол, ДБТ Айтос и ДБТ Карнобат. 

 

ДРСЗ Бургас ежемесечно изготвя и разпространява до ДБТ, респ. местните медии, 

месечен информационен бюлетин, представящ данни на областно ниво за отчетния месец в 

обема, публикуван за страната на официалния интернет сайт на Агенцията по заетостта. 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – БУРГАС  
 

 

I. 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 2022 г. и утвърдения годишен план, както и на 

допълнително възложените за изпълнение задачи, които бяха изпълнени в срок и с висок 

професионализъм от служителите на Дирекцията. 

Ритъмът на работа през първото тримесечие и на тази година бе нарушен във връзка с 

предприетите мерки от Правителството и ръководството на ДА „Архиви” за ограничаване 

разпространението на вируса Covid 19. В отделите продължи дезинфекциране на 

помещенията и се ограничи достъпът на външни лица. Със Заповед № 00-90/04.04.2022 г. на 

председателя на ДА “Архиви” се възстанови нормалният ритъм на работа в читалните. За 

тридесет дни, през месец август, отново се въведоха временни противоепидемични мерки. 

През 2022 г. в Дирекцията няма потвърдени случаи на служители с COVID-19. 

През отчетната година исканите информации, справки и становища са представени в 

срок и не е допуснато просрочване. 

Организацията, ръководството и контролът по изпълнението на задачите се 

осъществява чрез оперативни със служителите, провеждани от началник отделите, както и 

оперативки със състава на Дирекцията и началник отделите чрез приложението за 

видеоконферентни разговори ZOOM. 

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

администрация и 26 - специализирана. 



През 2022 г. Дирекция „РДА” - Бургас работи с непълен щат в три отдела. През 

годината напуснаха двама експерти, а други двама са в майчинство. На практика през 

първата половина па 2022 г. експертният състав на отдел “Държавен архив” - Бургас се сви 

до 50%. В отделите в Бургас и Стара Загора продължава да има свободни щатове, което 

затруднява работата. 

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

човешките ресурси през 2022 г„ по направление кариерно израстване на служителите и 

кадрово обезпечаване за изпълнение на основните функции на агенцията, направените от 

директора на Дирекцията предложения за кариерно израстване са осъществени, чрез 

провеждане на конкурентни подбори за главен експерт в отдела в Ямбол и за старши експерт 

в отдела в Сливен. Успоредно с описаните по-горе процеси бяха разработени длъжностни 

характеристики на служителите. Един служител в отдела в Ямбол бе преназначен на 

длъжност главен специалист. 

През отчетния период, Дирекционният съвет не проведе заседания. 

През 2022 г. със Заповед 00-201/23.08.2022 г. на заместник-председателя на 

Агенцията се утвърди нов състав на Експертната оценителна комисия на Дирекция 

„Регионален държавен архив” - Бургас. ЕОК проведе едно заседание, на което се разгледа 

предложението на отдела в Бургас за откупуване на 261 картички е мостове в България и 49 

картички на Бургас за периода от 1902 г. до 1989 г. 

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

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

определените срокове, бе извършено годишното оценяване на изпълнението на служителите, 

бяха разработени годишните планове и проведени междинните срещи. 

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

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. В ДА 

„Архиви” са предоставени ксерокопия на декларациите, както и на електронен носител. 

През годината са проведени 44 заседания на ЕПК в отделите, на които са разгледани 

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

броят на заседанията и броят на разгледаните материали е намалял (2020 г. - 51 заседания с 

381 разгледани материала, 2021 г. - 53 заседания с 362 разгледани материала). Комисиите 

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

заседание са шест, а за отделите в Стара Загора и Ямбол са - десет, единадесет. 

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

Проведени са периодичен инструктаж на служителите, както и извънреден във връзка 

с разпространението на Covid 19. Провеждат се необходимите инструктажи на всички 

външни лица, пребиваващи на териториите на отделите. 

През 2022 г. се проведе очен медицински преглед на служителите на Дирекцията. 

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

условията за пожарна безопасност и са определени отговорници. 

В отделите в Бургас. Стара Загора и Ямбол са извършени проверки от PC “ПБЗН”. 

Част от предписанията са изпълнени, а по други се работи. В отдела в Бургас протоколът на 

PC “ПБЗН” - Бургас все още не е представен. 

През 2022 г. едно лице, определено от Областна служба „Изпълнение на наказанията” 

- Бургас, за кратко полага безвъзмезден труд в отдела в Бургас. Основните задачи са 

свързани с поддръжката на чистота в двора и общите площи на първия етаж на сградата и др. 

Осъденият отказа да изпълнява задачите по поддъжката на двора и след полагането на 50 

часа общественополезен труд службата по пробация го премести в друга институция, в която 

работата не е толкова тежка. 

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

който се акумулира през годините и би трябвало да се реши трайно чрез наемането от ДА 

„Архиви” на фирми за поддръжка. В Бургас бе назначен служител на половин бройка, който 

да отговаря за хигиената, но остава проблемът с поддръжката на големия двор, който се 

стопанисва (по-точно не се стопанисва) от ДАМТН. 



През 2022 г. в отделите в Бургас и Сливен е проведена практика на 65 студенти от 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, специалности „Български език и история”, 

„История и философия” и „Иновации в обучението по история в средното училище - широк 

профил” при спазване на противоепидемичните мерки. 

В ДА - Бургас 64',а студенти са провели практика от трите посочени специалности. От 

тях за 38 студенти (бакалаври) проведената практика е в размер на 15 учебни часа и двама с 

права да проведат само 50% от практиката, т.е. 7 учебни часа. За двадесет и четирима 

студенти (магистри) проведената практика е по 4 учебни часа. 

В ДА - Сливен един студент със специалност „Иновации в обучението по история в 

средното училище" (магистърска програма) е провел практика в размер на три 

астрономически часа. 

Студентите се запознаха с професията „архивист” и добиха практически опит в 

реална работна среда. По време на практиката си те се включиха в задачи като техническо 

оформяне на архивни единици, разкриване съдържанието на архивни единици и набиране на 

текстовете, определяне на документи за реставрация, запознаване с процеса по 

дигитализация на архивни документи, запознаване с формите на контрол върху дейността на 

учрежденията и др. 

Във връзка с проект на ДА ,.Архиви” №BG05SFOP001-2.019-0002 „Подобряване на 

специализираните знания и умения на служителите от териториалните структури на 

Държавна агенция „Архиви” в областта на архивната методика и практика” експерти от 

Бургас, Сливен и Стара Загора участваха в обучението по менторската програма 

„Направляващи бъдещето“. 

По проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“, един служител от 

архива в Ямбол участва като изпълнява функциите на вътрешен експерт по дейност № 2 по 

сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро 

управление”. 

През отчетния период всички служители на Дирекцията участваха в дистанционни 

обучения на ИПА - „Организиране на видеоконференции и уебинари”, „Основи на 

електронното управление (базов модул)”, „Кибер хигиена при използване на е-поща”, 

„Достъпност на администрацията за хора с увреждания“, „Електронен документ и 

електронен подпис“, „Зелена администрация“, „Приложение на системата за електронно 

управление“, които са завършени успешно. 

Един експерт от Бургас, включен в сформираната група за обучение „Въведение в 

държавната администрация”, не проведе обучението, заради невъзможност за участие в 

присъствения модул, поради бременност. 

През януари и декември се извърши инвентаризация на читалните на отделите. 

През отчетния период се извърши дезинфекция, дезинсекция и дератизация на 

сградите на Дирекцията, включително и външните архивохранилища, както и техническа 

проверка и презареждане на пожарогасителите в отделите. Един пожарен кран в Бургас не е 

на дежурство поради липса на вода, достигаща до него. 

Извършва се ежемесечна профилактика на пожароизвестителните инсталации в 

отделите, но отложеното плащане на фактурите доведе до временно снемане на архивите от 

активно наблюдение. 

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

осъществи среши по организационни въпроси, свързани с дейността на Дирекцията, с кмета 

на Община Бургас, със заместник-кметовете по култура и образование на Община Бургас и с 

председателя на Общински съвет Бургас. 

Директорът иа Дирекция „РДА” - Бургас е член на Областната комисия „Военни 

паметници” и участва в работата й. Началник отделът в Сливен участва в работата на 

обществената комисия към Община Сливен за определяне носител на наградата „Д-р Иван 

Селимински“, награда, която се присъжда за принос и постижения в публицистиката, 

историческо-краеведческата дейност и опазване на културно- историческото наследство на 

Сливен и Сливенския край. Началникът на отдела в Стара Загора — Г. Караславов е член на 



Областната комисия „Военни паметници” в Стара Загора и на координационния съвет към 

областния управител на Област Ст. Загора. 

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

Бургас с грамота и плакет за висок професионализъм. 

С грамота и почетен знак на Старозагорския митрополит Киприян бе удостоен Г. 

Караславов за принос и заслуги към Старозагорска епархия и Старозагорската света 

митрополия. 

През 2022 г. Отдел „Държавен архив“ - Бургас бе номиниран в конкурса „Екип на 

годината“, а Г. Караславов в конкурса „Служител на годината”. Архивната колегия подкрепи 

двете номинации и колегите спечелиха отличията. 

 

II. ПРЕДАРХИВНИ И АРХИВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

2.1.1. Научно-методическо ръководство и контрол във фондообразувателите. 

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

изпълняваха според разпространението HaCovid-19 и регламентираните ограничения. 

Приоритет в дейността на експертите е подобряване на работата с действащите 

фондообразуватели, чрез извършване на контролно-методически проверки, провеждане на 

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

оказване на методическа помощ при съставянето на номенклатури на делата и на актове за 

унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, вътрешни правила за 

работа на учрежденските архиви и др. 

Ежегодното актуализиране на Списъци 1 и 2 на действащите фондообразуватели, 

съгласно утвърдената процедура, дава възможност за ефективно планиране на 

методическото ръководство и контрол във фондообразувателите. 

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

принципите и критериите за определяне на фондообразувателите и на промените в 

обществено-икономическия живот като приватизация, ликвидация, обявяване в 

несъстоятелност, закриване и преобразуване. Същественото увеличаване на 

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

училищата. През 2022 г. са заведени на отчет 3 нови фондообразуватели в Списък 1. От 

отчет са свалени 12 бр. фондообразуватели от Списък 1. 

Общият брой фондообразуватели в края на 2022 г. по Списък 1 е 921 бр., като спрямо 

предходните години има траен спад. Няма промяна в броя на фондообразувателите по 

Списък 2-147 фондообразуватели. 

Двадесетгодишният срок на запазване на документите в учрежденските архиви е 

фактор, налагащ като приоритет засилването на контрола във фондообразувателите по 

опазване на документите. През отчетния период са извършени 84 проверки, от които 71 

основни, 12 контролни и една инцидентна в Сливен, във връзка е подаден сигнал. 

И през 2022 г. бе нарушен ритъма на контролната дейност. През първото шестмесечие 

на годината в Дирекцията се извършиха 59% от планираните проверки, като в Сливен 

изпълнението бе 100 %, а в Стара Загора 25%. 

През 2022 г. съществено бе намален броят на проверките спрямо 2020 г. и 2021 г. във 

връзка с пандемичната обстановка. Анализирайки цифровите изражения на този показател 

(както и на доста други) трябва да отчетем най-важния фактор при планирането и 

изпълнението на задачите - човешкия ресурс. Доста години Дирекция „РДА” - Бургас работи 

с непълен щат и в четирите отдела, но попълването на съставите на отделите в Сливен и 

Ямбол през 2019 г. водеше до увеличаване на резултатите при нормална здравна картина в 

страната. Разпространението на Covid-19 засегна отново човешкия ресурс на Дирекцията. 

Прилагането на рестриктивни мерки за ограничаване на заболеваемостта, предположи и 

планирането на по-малък брой контролно- методически проверки. 

 



 

Проверките се осъществиха съгласно Процедурата. 

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

проверявани през последните години, като голяма част са училища, включени като 

фондообразуватели, след отпадането на подборното комплектуване. Извършените проверки 

показват, че е било крайно наложително включването на тези училища в Списък 1. Немалък 

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

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

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

документи. 

Основните препоръки, дадени от експертите, са насочени към необходимостта от 

актуализация на заповедите за ПДЕК, поради смяна на членове и допълване с изискванията, 

определени в Наредбата, извършване на ежегодната проверка на наличността и условията на 

опазването и съхраняването на документите, воденето на задължителните регистри в 

учрежденските архиви, изготвяне на индивидуални номенклатури и вътрешни правила за 

работата на учрежденския архив, извършване на окончателна експертиза на документи на 

закрити фондообразуватели, предимно училища от правоприемниците им, извършване на 

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

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

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

фондообразуватели за невъзможността определени изисквания да се изпълнят или дават 

неоснователно дълги срокове за изпълнение. По време на проверките в голяма част от 

учрежденията се проведоха и обучения на ПДЕК във връзка със задълженията им, 

произтичащи от Наредбата. При извършване на контролните проверки експертите провериха 

изпълнението на направените препоръки, като се констатира, че преобладаващата част от тях 

са изпълнени. 

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

подписани с голямо закъснение. 

Многократно е коментирана темата за силно ограничените правомощия и 

несамостоятелността на териториалните поделения на държавните институции, проблемите в 

съхранението на документите, неразпечатването на част от документите на хартиен носител, 

както и проблемите с номенклатурите на висшестоящите организации, в които не е заложено 

съхраняване на пълноценни архивни фондове на териториалните структури. Тази тенденция 

все повече се засилва и създава сериозни проблеми в работата с териториалните структури 

на немалка част от държавните институции. Пе се разбира важността на дейността на 

териториалните структури за провеждането на държавната политика па територията на 

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

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

Закона за Националния архивен фонд са фондообразуватели на държавните архиви в 



страната, поради необходимостта от специално разрешение от централата, ограничени 

правомощия на ръководителите на структурните звена по места, липсата иа ПДЕК по места, 

но и същевременно неизпълнението на част от задълженията от централната ПДЕК за 

териториалните структури. В крайна сметка след определен период ще започне 

комплектуването на непълни архивни фондове, поради неразбиране на архивната теория и 

практика и нежелание за отстраняване на пропуските. 

През отчетния период в Бургас е проведена една среща с фондообразуватели и 

потенциални фондообразуватели от Списък № 2. 

През 2022 г. са проведени 35 методически обучения, на които са присъствали 35 

фондообразуватели и са обучени 80 члена на ПДЕК. Остава трайна тенденция голям брой 

учреждения да желаят ПДЕК да бъдат обучени на място, за да присъства целият състав на 

комисиите. Обучението е ефективно, зашото присъстват голяма част от съставите на 

постоянните комисии, както и ръководители. С нарастване броя на проведените семинари 

трябва да се постави въпроса за липсваща техника (мултимедии, лаптопи), което затруднява 

съществено работата на експертите в тази посока. През отчетния период всички семинари са 

проведени на място. 

При планирани 11 номенклатури на делата са изготвени 10 нови и 32 актуализирани 

(общо 42 бр). Цифрата е по-малка от изготвените номенклатури през 2020 (59 бр.) и през 

2021 г. (51 бр.), но тя отразява потребностите на фондообразувателите през 2022 г. 

Голяма част от отчетените номенклатури не са планирани, защото са изготвени по 

желание на фондообразувателите. 

 
           Номенклатури на делата 

 

 

 

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

индивидуални номенклатури. Вследствие на извършените проверки и направените 

констатации за създаването на нови документи, както и такива, които престават да се 

създават, налага насочването на усилията по отношение на актуализиране на номенклатурите 

на делата. Разликите в показателя през годините се дължи на факта, че изготвянето на 

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

фондообразувателите. 

При план 25 номенклатури внедрени са 35. 

През 2022 г. са съгласувани на 33 фондообразувателя Вътрешни правила за работа на 

учрежденските архиви. 

През годината експертна помощ потърсиха учреждения във връзка с унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение. Изготвени са становища на 271 бр. Актове 

за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, като 42 % от 

становищата са на експерти от ДА - Бургас, което е устойчива величина спрямо 2020 г. (278 

бр.) и 2021 г. (268 бр.). Посочените цифри не характеризират точния обем на свършената 

работа, тъй като в част от актове описаните неценни документи са малък брой, а други 



актове съдържат стотици анотации с документи. 

Изготвени са седем становища на Актове за унищожаване на документи с 

класифицирана информация, с изтекъл срок на защита (Бургас - 4 бр., Сливен - 1 бр., Стара 

Загора - 1 бр., Ямбол - 1 бр.). 

През отчетния период експертите активно методически подпомагаха 

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

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

отчет. 

2.1.2. Комплектуване и научно-техническа обработка на архивни документи. 

От планираните за комплектуване 24 учрежденски фонда са комплектувани 61 

(дванадесет нови фонда и 49 фонда с 58 допълнителни постъпления), което е с 40 фонда по-

малко от 2020 г. и с 9 фонда по-малко от 2021 г. 

Като цяло пълнотата на комплектуваните фондове е добра. 

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

постоянен срок на съхранение, тъй като на повечето от фондообразувателите документите са 

обработени до 1995 - 1999 г. и изтича 20- годишният срок на съхранение на документите в 

учрежденските архиви. Предвид числения състав на архивите, комплектуването е 

изключително затруднено, защото голяма част от документите не се предлагат подредени в 

инвентарни описи. 

И през 2022 г. продължи извършването на междинна експертиза под контрола и 

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

на междинни експертизи, с които трудно се справят ПДЕК на учрежденията. 

През годината на държавно съхранение са приети 6 нови фонда от личен произход и 

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

Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Спрямо предходните 2020 и 2021 години броят на 

комплектуваните лични фондове леко се увеличава. 
 

Комплектуване на фондове отличен произход 

  

През 2022 г. е извършена научно-техническата обработка на документите на 

единадесет учрежденски и 7 лични фонда, приети в архивите преди отчетната година. 

В Бургас е започната научно - техническа обработка на 1 учрежденски фонд, която ще 

продължи през 2023 г. 

Новите частични постъпления, регистрирани през 2022 г., са 38 на брой, като в Бургас 

са регистрирани 14, в Ямбол - 11, в Стара Загора - 10 , а в Сливен - 3. В Бургас и Ямбол са 

регистрирани документи и във вече съществуващи пет ЧП. 

Отделът в Ямбол е регистрирал два нови спомена. 

През годината в Стара Загора са пресъставени три инвентарни описи, като в резултат 

от този процес са унищожени 117 а.е., съдържащи неценни документи, представляващи 2,01 

л. м. Този процес ще продължи и през следващите години, което ще е в полза на 



потребителите на архивна информация, тъй като неценните документи са описани в 

инвентарните описи и създават неудобство при ползването им в читалните. С този процес се 

освобождава и архив охрани лищна площ. 

През отчетната година са усъвършенствани 25 инвентарни описа с 1770 а. е., като 

седемдесет и един процента от архивните единици са усъвършенствани в отдела в Ямбол. 

2.1.З. Отчетност и съхранение на архивни документи. 

През 2022 г. в лабораторията за реставрация са реставрирани приравнени към формат 

А4 3978 листа (включително 2 бр. листи, реставрирани срещу заплащане на физическо лице). 

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

реставрация на 100 листа. 

Определените за реставрация листи са 7002 бр. (Бургас-6491 бр., Ямбол-511 бр.) 

През отчетната година отделите подготвиха за микрофилмиране различно количество 

листи, но не бяха изпратени в София, поради липса на транспорт. 

В отделите не е стартирал процесът по дигитализация на дело „А“ в очакване на 

указания за извършването му. 

Още през 2021 г. в Бургас установиха, че има проблем е визуализацията на качени 

архивни единици в ИСДА, проблем, който продължава и през 2022 г.. Въпреки, че системата 

дава съобщение, че импортът е преминал успешно, архивните единици не се виждат. Засега 

няма решение на проблема. 

2.1.4. Използване на архивни документи. 

През 2022 г., в периодите, когато читалните работеха, 273 потребители на 

ретроспективна информация са ползвали архивни документи. В архивите работят граждани и 

представители на различни учреждения, интересуващи се предимно от документи, свързани 

със социално-правни въпроси, доказване на собственост и трудов стаж, но се увеличава 

броят на читателите ползващи документи с изследователски цели. 

Потребителите на архивна информация са работили в читалните 590 пъти. 
 

Отдел Читатели 

Брой 

посещения в 

читалнята 

Общ брой издадени 

читателски карти 

Брой издадени 

читателски карти с 

намаление 

Бургас 97 274 80 29 

Сливен 61 86 42 17 

Ст. Загора 49 86 25 8 

Ямбол 66 144 40 18 



 

 

През 2022 г. в отделите са издадени общо 187 читателски карти. Тридесет и осем 

процента от издадените карти са с намаление. 

□ Бургас 

□ Сливен 

□ Стара 

Загора 

□ Ямбол 

Брой читатели 



През годината са изготвени 55 справки на юридически и физически лица, от които 18 

по изследователски теми, а 13 по имуществени въпроси. В сравнение с 2020 г. и 2021 г. броят 

на справките има съществено намаление. 

 

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

публикуване на поселищни проучвания, които черпят информация от архивните документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2022 г. продължава да се наблюдава сериозно количество архивни единици 

(4115) използвани от служителите във връзка с подготовката на различни дейности и 

изготвяне на информации и справки - 54,41 % от общия брой използвани а. е. 

Отдел 
Обш брой 

използвани а.е. 

Брой използвани а.е. от 

читатели 

Брой използвани а.е. 

от служители па 

архива 

Бургас 2994 1915 1079 

Сливен 1578 292 1286 

Стара Загора 1293 677 616 

Ямбол 1698 564 1134 



Графиката показва, че в сравнение с 2020 и 2021 г. броят на използваните архивни 

единици е намалял. 

Общ брой използвани архивни единици 

 

 

 
 

През 2022 г. за нуждите на читателите са изготвени 5999 броя хартиени копия, което е 

с 5186 бр. по-малко от 2020 г. (11185 бр.), ас 1163 бр. повече от 2021 г. (4836 бр.). Заверени 

са 179 копия. 

Отдел 
Общ брой 

копия 

Брой 

заверени 

копия 

Брой 

незаверени 

копия 

Дигитални 

копия 

Дигитални копия 

е техника на 

заявителя 

1. Бургас 4889 64 2774 100 1951 

2. Сливен 1408 52 1021 6 329 

3. Ст. Загора 1629 28 17 12 1572 

4. Ямбол 2326 36 2007 141 142 

 
 
 

Общ брой копия 

 

 

  Поставените по-долу графики илюстрират в процентно изражение съотношението на 

заверени и незаверени копия по отдели.  



 

 

 

Забелязва се сериозно намаление на броя на заверените копия в сравнение с 2020 г. 

(322 бр.) и 2021 г. (446 бр.). Сериозно е намалено количеството на незаверените копия 

спрямо 2020 г. - 10863 бр.. но с 1432 бр. е увеличено спрямо 2021 г. - 4389 бр. 

Цитираните цифри не характеризират трайни процеси в изготвянето на копия, а показват 

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

 

 

Изготвените за граждани дигитални копия са 259, което е по-малко от 2020 г. (424 бр.) 

и 2021 г. (288 бр.). Петдесет и четири % от дигиталните копия са направени в Ямбол. 

През 2022 г. се е увеличил процента на дигиталните копия, изготвени от гражданите 

със собствена техника - 38,96% от общото количество отчетени копия, който през 2019 г. бе 

51%. Спрямо 2020 г. (26,44%) има увеличение с 12,52%, а сравнено с 2021 г. (34,06%) 

увеличението е с 4,9 %. 

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

на архивни документи в ДА „Архиви” ограничава възможността на потребителите да 

заснемат безплатно целите архивни единици, което облекчи работата в читалните, но този 

процес продължава да ангажира времеви ресурс на служителите, който не би могъл да се 



планира. В тази връзка е и предложението да се прекрати практиката на заснемане със 

собствена техника без заплащане. През 2022 г. от 3994 бр. дигиталните копия, изготвени от 

гражданите със собствена техника 2466 броя са заснети срещу заплащане и 1528 бр. са 

заснети безплатно. 

През 2022 г., предвид различните условия на работа, съществено е намалял общият 

брой на изготвените копия спрямо 2020 г., но е увеличен сравнен с 2021 г. 

 

 

Ежедневно колегите дават информация за местонахождението на документи за трудов 

стаж, на място в читалните и по телефона. 

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

архивната информация, съхранена в отделите, експертите продължават да търсят нови 

форми за постигане на по-голяма ефективност и по-добро качество на предоставяните 

услуги. Доколко архивът отговаря на потребностите на гражданите и обществото и 

достигната ли е степента на удовлетвореност от предлаганата ретроспективна информация, 

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

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

граждани не проявяват желание да попълват анкетните карти. 

2.1.5. Попълване и усъвършенстване на централизираните бази ИСДА и НЕРА 

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

процеси в ИСДА. 

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

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

инвентарни описи, поставяне на индекс „Б” на пет фонда, както и промяна в хронологичния 

обхват на документите на ниво фонд и инвентарен опис. 

В Бургас бе установен проблем с визуализацията на качени архивни единици в ИСДА. 

Въпреки съобщението, че импортът е преминал успешно архивните единици не се виждат в 

електронната среда на информационната система. Направена е устна консултация, но засега 

проблемът не е решен. 

През 2022 г. продължи прегледът на въведените данни на различните нива на 

описание в ИСДА, попълването на непопълнени полета и корекцията на правописни и 

пунктуационни грешки. 

Продължава въвеждането в ИСДА на брой архивни единици на Частичните 

постъпления, което при първоначалното им въвеждане не е отразено. 

През годината продължи редактирането и съставянето на нови исторически справки, 

през процес „усъвършенстване“ в ИСДА. 

В Сливен продължава актуализиране на данните в топографския указател в ИСДА 

при нови постъпления. 



Периодично възникващите проблеми с работата в ИСДА затруднява работата на 

експертите и обслужването на читателите. 

В отделите приключи, започналата през 2020 г. проверка на дублиращи се спомени в 

масиви „С“ и „Б“. Експертите установяват, че при някои спомени от двата масива има 

съвпадения в заглавия, теми или дати, но няма пълната идентичност на съдържанието. 

Установява се дублиране на части от спомени в двата масива, но и разлики в други части, с 

което не е констатирано дублиране на 100%. 

Колегите очакват ясни и валидни за всички архиви указания, как следва да се 

отчислят дублиращите се спомени. В кой от двата масива следва да се предприеме 

отчисляването - повечето спомени са в оригинал в „Б” масив, но не всички. В Бургас, и в 

двата масива, повечето от проверените спомени са подвързани в томове и за да бъдат 

отчислени, следва да бъдат реално откъснати от томовете и заличени от съдържанието на 

тома. 

Няма положителен резултат от изпратените през 2020 г. писма до музеи и 

библиотеки във връзка с неоходимостта от вписването им в НЕРА. При необходимост 

експертите дават разяснения за подаване на заявления за вписване в НЕРА. 

Актуализирани са данните за отделите в НЕРА. 

2.1.6. Дигитален архив. 

През 2022 г. ритмично и в срок се работи по дигитализацията на определените 

документи по темите "Органи на власт и управление” за периода 1878 - 1944 г. и 

Фотоархив.BG”, по качването на дигиталните образи и метаданните в ИСДА и изпращането 

им в Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране" за контрол на 

качеството. Всички изпратени за одобрение дигитални обекти и образи са одобрени. 

Техническите възможности и бавното прикачване на дигиталните образи създават 

трудности при работата. Тъй като скенерите не са професионални и са с възможности за 

сканиране па отделни листи, а архивните документи в огромната си част са подвързани в 

големи обеми, процесът на заснимане е много трудоемък, обикновено образите са изкривени 

и се налага повторно сканиране. Би трябвало да се инвестира в професионална техника, за да 

се постигне високо качество и най-вече количество, което да отговаря на отделеното време. 

Почти в края на годината в Бургас и Сливен бе решен проблемът със скоростта на 

прикачване па дигитални образи, след преминаването към друг доставчик на интернет, 

предлагащ по-висока скорост на качване на информацията. 

Отделите отчитат само новоизготвени и прикачени в ИСДА през 2022 г. дигитални 

обекти и образи с приключени процеси. 

Във връзка с премахване на рубриката „Дигитален архив“ в подстраницата на 

държавните архиви, отделите извършиха проверка на изображенията и липсващите в ИСДА 

образи са сканирани и включени. 

 

III. ИЗДАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ 

 

3.1.1. Издателска и информационна дейност. 

През 2022 г. подготвени и предадени за публикуване в сп. „Архивен преглед1' са 8 

статии. Две статии на служители на отдела в Бургас са публикувани в том 8, част 2 на 

поредицата „Известия на Бургаския музей”. 

През отчетната година началникът на отдела в Ямбол Св. Бъчварова участва с научно 

съобщение на тема „Традиции в озеленяването на Ямбол” в конференция „Български гласове 

за Европа: зелени градове и спорт за всички”, организирана от БТА. С три научни съобщения 

и доклади участваха на конференции Г. Караславов („Относно изграждането на нова 

читалищна сграда в с. Турия 1977 - 1980 г.” и „Доставката на първите икони за Храма на 

Аязмото”) и К. Маджарова („Розотърговците от Казанлък по документи на Държавен архив - 

Стара Загора”). 

През отчетния период в местния периодичен печат и списания са публикувани 21 

статии, от които 15 електронни. 



Публикации за 2020, 2021 и 2022 г. 
 

Архивите присъстват в публичното интернет пространство чрез отчетените 200 

публикации във Фейсбук, като 66 от тях са на Сливен. 

Двадесет и един материала са изпратени за административната страница на ДА 

„Архиви”, а 11 информации са публикувани в други електронни издания. 

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

„Фотоархив.BG”. 

3.1.2. Популяризаторска дейност. 

Популяризаторската дейност традиционно я отбелязваме с най-много изпълнени 

задачи, както планирани, така и извън плана. Отчетната година за отделите в Бургас и Стара 

Загора премина под знака на седемдесетата годишнина на двата архива. 

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. 

По повод Международния ден на архивите отделите организираха срещи с 

номинираните в трите категории читател, дарител и приятел за 2021 г. и тържествено 

връчиха грамотите на отличените. 

И през 2022 г. Държавен архив - Стара Загора участва за пореден път без прекъсване в 

„Нощ на изкуствата’’ с презентация „Съхранено за поколенията“, представена на открито в 

дворното пространство на Архива. 

През годината са подготвени петнадесет изложби, от които 4 дигитални. Експонирани 

са седем самостоятелни изложби на различна тематика по повод различни събития. 

През 2022 г. са подготвени и експонирани осем съвместни изложби в сътрудничество 

с Община Бургас, Културен център „Морско казино“ - Бургас, Издателска къща „Знаци“, 

Регионален исторически музей - Бургас, Библиотека „Зора“ - Сливен, Регионална библиотека 

„Сава Доброплодни“ - Сливен, Община Стара Загора, Регионален исторически музей - Стара 

Загора, Професионална техническа гимназия „Иван Райнов’’ - Ямбол, Община „Тунджа“ и 

Художествена галерия „Жорж Папазов“ - Ямбол. 

В Ямбол е експонирана витрина с проекти на стари къщи и емблематични сгради в 

града на тема „Чертежи в синьо”. 

В сравнение с предходните години броят на изложбите се запазва сравнително 

постоянен като изключим 2021 г., когато се подготвиха значителен брой дигитални изложби, 

предвид годишнината на архивите. Изложбите се подготвят и изработват без финансова 

подкрепа на ДА „Архиви” и обикновено са финансирани от Общините и по- рядко чрез 

дарители. Нужно е да се отбележи, че за организирането на популяризаторски инициативи по 

места (изложби, рекламни материали, тържества на фондообразуватели, поздравителни 

 

□ 2020 

□ 2021 

□ 2022 



адреси) трябва да се осигуряват средства, които до сега обикновено се финансират с лични 

средства на служителите. 

Държавен архив - Стара Загора съдейства за гостуването на националната изложба 

„Съкровищата на държавните архиви” на Държавна агенция „Архиви“. 

 

 
 

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

период на обществеността на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, са 

представени единадесет интервюта и репортажа по местните и национални телевизии, 

включително и три документални филма (Стара Загора), които популяризираха 

документалното богатство на отделите. Отчитат се и единадесет радиоинтервюта. 

3.1.4. Библиотечен фонд. 

През 2022 г. библиотечният фонд на отделите в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол 

се обогати с 258 книги. 

Предоставени за ползване от читатели са 34 тома. Служителите в отделите са 

използвали 37 тома. 

 

IV. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА 

БАЗА 

IV.1. Финансово-счетоводна дейност 

В Дирекция „Регионален държавен архив"1 - Бургас се извършва ежедневен контрол и 

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

енергия, вода, топлоенергия и текущо поддържане. 

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

4555,26 лв. от читалните на отделите, които са по-малко от приходите през 2020 г. (6703.55 

лв.) и през 2021 г. (4998.81 лв.). 

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

ПОС терминал, но през първата половина на 2022 г. няма плащане на такси и услуги през 

ПОС терминала до връщането му на банката. 

Попълнената по-долу таблица показва приходите на отделите. 

 

 

 

 

 
 



 

Отдели 
 

Бургас Сливен Стара Загора Ямбол 

Приходи от читалнята - 

копия,заверки, дигитални 

копия, читателски карти 

и др. 

1707,78 684,04 805.35 1358,09 

 

Графиките илюстрират в процетно изражение посочените в таблицата цифрови 

стойности по отдели, както и приходите на РДА - Бургас през 2020 г., 2021 г. и 2022 г., които 

за тригодишния период са най-малки през 2022 г. 

 

 

 
 

 

 

 
  



IV.2. Материално-техническа база 

През изминалата 2022 г. имаше проблеми с поддръжката па материално-техническата 

база на РДА - Бургас. Най-сериозният проблем бе течът от покрива на административната 

сграда в Ямбол. Поради зачестилите обилни валежи в края на месец май и началото на месец 

юни проблемът се задълбочи. Наложи се служителите на архива да дежурят и изхвърлят 

кофи с дъждовна вода и през почивните дни. Обилното проникване на вода компрометира 

мазилката, увеличи влагата в сградата и предизвика падане на части от окачения таван в 

няколко стаи. През месец юли фирма „Диана комерс” - Ямбол извърши ремонт на покрива и 

на корнизите, опасващи сградата. 

Сериозен проблем имаше и в Стара Загора - заради токов удар в резултат на силна 

гръмотевична буря в края на м. август тежко бяха увредени сигнално- охранителната 

система, пожароизвестяването и защитната стена СИСКО. Отстраняването на повредите 

продължи почти три месеца, което затрудни работата на отдела. 

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

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

шахта във вътрешната шахта, намираща се ПРУТО, в близост до централните електрически 

табла. През пролетта на 2021 г. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор нае 

фирма, която да почисти двора и да извози листната маса, което се случва за втори път от 

2001 г., когато архивът бе преместен в сградата. През останалата част от годината 

почистване на част от двора се извърши от лицата, осъдени на пробация. полагащи труд в 

ДА - Бургас и от чистачката на архива. 

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

проблема с поддръжката на площите около сградите на архивите. Необходимо е 

ръководството на ДА „Архиви’’ трайно да реши този въпрос, както и хигиенизирането на 

помещенията на отделите чрез наемане на подходящи фирми. 

В Стара Загора бе отсечена тополата, застрашаваща административната сграда на 

архива. Личната намеса и настойчивост на началник отдела Г. Караславов доведе до 

решаването на един дългогодишен проблем, без финансови разходи за ДА „Архиви”. 

Съгласно решения на ръководството на ДА „Архиви“ всички служители на РДА- 

Бургас участваха в бригади за почистване на архивохранилищата, сградите и дворните 

пространства на архивите. 

През отчетната година в РДА - Бургас се доставиха поръчаните тонер касети и 

канцеларските материали и малко количество папки тип „хербарий”. 

През 2022 г. имаше проблеми с няколко компютъра в Бургас и Сливен, които се 

нуждаят от диагностика и ремонт. От профилактика се нуждаят две мултифункционални 

устройства в Стара Загора, особено едното с което се обслужват читателите. Необходимо е 

да продължи подмяната на старата техника. 

Периодично в Бургас и Ямбол (във външното архивохранилище на ул. „Ямболска 

комуна”) възниква проблем с датчиците на СОТа, като системата се задейства без причина. 

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

В тази връзка, подписването на договор за абонаментна поддръжка на сигнално - 

охранителната техника, би елиминирало компрометирането на системата от фалшиви 

сигнали. 

Съгласно решение на ръководството, служебият атомобил на РДА - Бургас смени 

местопребиваването си от Бургас в Стара Загора. За излязлия от експлоатация служебен лек 

автомобил ВАЗ 2107 стартира процедура по провеждане на търг за продажбата му. 

Необходимо е да се закупят климатици за работните помещения на служителите в 

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

част от бюрата, да се ремонтира вентилационната-въздуховодна система в Стара Загора, 

както и компрометираното базалтово покритие в двора на архива. 

Всички посочени проблеми са представени на вниманието на ръководството на ДА 

„Архиви" чрез докладни записки. 



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

анализа на трудностите и постиженията, очертават 2022 г. като трудна година поради 

продължилата работа в условия на пандемия, но и показват високия професионализъм на 

служителите на Дирекция „Регионален държавен архив” - Бургас. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

Раздел I. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
1. Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели 

1.1.Вписвания в регистъра на корабите 
а) вписани кораби в регистъра: 

През отчетната година са регистрирани 318 плавателни съда (за 2021 - 282бр.; за 2020 

- 284бр.; за 2019 г. - 279 бр.). От тях 307 са малки плавателни съдове до 40 БТ и 11 големи 

кораби над 40 БТ. Вписани са промени в регистрацията на 405 плавателни съда (за 2021 - 

427бр.;за 2020 - 323бр.; за 2019 г. - 344). 

Дейностите по регистрация на корабите се извършват в съответствие със 

законодателството и процедурите по качеството. Всички кораби се вписват в електронния 

регистър. Регистърът на корабите (на хартиен и електронен носител) се поддържа в актуално 

състояние, като в него се вписват и всички промени в обстоятелствата и финансови тежести. 

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

употреба и малка част са собствена постройка. Вписването на нови данни в регистъра е 

свързано предимно с ипотекиране на корабите, промяна на собственост и промяна в 

техническите данни. Разпределението на регистрираните кораби и на вписаните промени в 

регистъра на корабите през 2022г, спрямо 2021г., 2020г. и 2019г. е показано по-долу: 

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

и други основателни случаи са издадени 3 свидетелства за регистрация на големи кораби (за 

2021 - 2бр.;за 2020 - 4бр.; за 2019г.-11) и 722 свидетелства за регистрация на малки кораби 

(за 2021 - 708бр.;за 2020 - 623бр.; за 2019г-609 бр). 

—♦—регистрации на 

плав.съдове 

■■■♦'"<" промени в 

регистрациите 



Издадени свидетелства за регистрации на плавателни съдове 
 
 

 
 На основание Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски 

води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на 

български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение, както и извършването на водно-атракционни услуги с тях, продължи 

регистрацията на джетове и съгласуване разполагането на водни бази по плажната ивица на 

Република България. 

През 2022 г. в регистъра на пристанище Бургас бяха вписани: 133 джета (за 2021 - 

104бр.; за 2020 - 88бр.; за 2019 г. - 83) и беше съгласувана експлоатацията на общо 78 водни 

бази ( за 2021 - 89бр.;за 2020 - 89бр.; за 2019 г. - 104); 

Разпределението на съгласуваните водни бази в териториалният район на ДМА- 

Бургас през 2022 година е както следва: 

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

Елените) - 28 водни бази; 

- В район Поморие - 4 водни бази; 

- В район Бургас (в това число Росенец, Сарафово и Крайморие) - 5 водни бази; 

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

г Каваци, к-г Смокини и к-г Дюни) - 15 водни бази; 

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

- В район Царево ( в това число к-г Арапя, к-г Нестинарка, Лозенец и к-г Оазис) - 7 

водни бази; 

- В район Ахтопол (в това число Силистар, Бутамята и устието на река Велека) - 5 водни 

бази; 

б) заличени /отписани кораби от регистъра на корабите: 

През 2022 г. в ДМА-Бургас от регистъра на корабите в Република България са 

заличени/отписани общо 133 морски кораби, (през 2021 - 115бр; през 2020г. - 77 бр.; през 

2019г.- 808 бр.). 

Причините за отписване на корабите от регистъра са основно: 

- лошото им техническо състояние, поради многогодишна експлоатация и 

нерентабилни ремонти, което възпрепятства поддържането им в съответствие с изискванията 

на международните документи; 

- смяна на флага при покупко-продажби; 

- предадени за скрап; 

 
 
 
 
 
 



Отписани / заличени плавателни съдове 

 
 

 
 
 
 

1.2.Прегледи и измерване на кораби 

а) измерване на кораби 
Измерването на корабите за определяне на техните физически характеристики и бруто 

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

определят и приложимите технически и организационни изисквания към конкретния кораб и 

се отразяват във всички негови документи, влияят върху определяне на данъци и такси, 

които заплаща корабопритежателят. През 2022г. в дирекцията са извършени 2 такива 

измервания на кораби (през 2021 - 2бр.;през 2020 - не са извършвани), като са издадени и 2 

мерителни свидетелства (през 2021 - 2бр.;през 2020 - не са издавани) 

Съществуващите морски кораби, попадащи в полето на Международната конвенция 

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

подлежат на ново измерване. Международното мерително свидетелство, издадено от 

администрацията на държавата, страна по Международната конвенция за измерване тонажа 

на морските кораби се преиздава от ИА"МА”. 

През отчетната година в Бургас, не са преиздавани межд.свидетелства за тонаж, (през 

2021 - 0 бр.; през 2020 - 1 брой). 

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

корабни документи: 
Тази дейност е в изпълнение на изискванията всички кораби да отговарят на 

определени технически норми, регламентирани в различни международни и национални 

документи. Това се удостоверява със съответни свидетелства. 

През изминалата 2022г. служителите на ДМА-Бургас, са извършили прегледи на общо 

1 328 морски плавателни съдове, в това число 86 големи и 1242 малки съдове.( през 2021 - 1 

284 бр.; през 2020г-854; през 2019-1756 броя). 



Извършени прегледи на плавателни съдове 

  

От общо прегледаните през годината 1328 плавателни съда, 8 плавателни съда са 

прегледани от признатите организации, 634 броя са извършени от инспекторите в ДМА- 

Бургас и 686 броя прегледи са извършени от служителите в изнесените работни места в 

териториалният район, както следва: Несебър - 150 бр; Поморие - 39 бр.; Созопол - 230 бр.; 

Приморско - 55 бр.; Царево - 139 бр. и Ахтопол - 73 бр. 

Основна част от прегледите на плавателни съдове са извършени в териториалния 

район на ДМА-Бургас, в Гърция (6 прегледа), в Турция (5 прегледа), във Франция (1), в 

Италия (1), както и по вътрешните водоеми на страната. В периода 12-30 септември, на 

основание Заповед Б-3-176/7.9.2022г.на Директора на ДМА-Бургас, служители от отдел 

„ПОРКК“ извършиха планираните годишни технически прегледи на плавателните съдове, 

собственост на НЕК „Язовири и каскади“ на първи язовирен район (яз.“Копринка“, яз.“Розов 

кладенец“, яз.“Иваиловград“, яз.“Студен кладанец“ и яз.“Кърджали“) и на втори язовирен 

район (яз.“Кричим“, яз.“Цанков камък“, яз.“Доспат“, яз.“Голям беглик“, яз.“Тошков чарк“, 

яз.“Батак“ и яз.“Искър“). 

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

рапортите са вписани несъответствия. 

Най-много на брой несъответствия са констатирани, по отношение на 

противопожарното и спасителното имущество, както и по отношение поддържане на 

необходимата чистота в машинното отделение и санитарно-битовите условия на корабите. 

Като основни причини за констатираните несъответствия са действията/бездействията на 

личния състав, недостатъчните средства влагани от корабопритежателите за ремонт и 

снабдяване на корабите. 

Корабните документи са заверявани/издавани след отстраняване на констатираните 
несъответствия в предписаните срокове. 
През 2022 г. служители на ДМА-Бургас са заверили и издали документи, както следва : 

- Издадени конвенционални документи на големи морски кораби- 87 броя (за 2021 - 

67бр.; за 2020г.-86 бр; 2019г.-107 бр.) 

- Заверени конвенционални документи на големи морски кораби - 14 броя (за 2021 - 

15 бр.; за 2020г.-46 бр; 2019г - 68 бр ); 

- Издадени Свидетелства за годност за стопанска дейност - 274 броя (за 2021 - 

189бр.; за 2020г.-335 бр; 2019г- 964 бр); 

- Издадени Свидетелства за годност за сезонен превоз на хора - 91 броя (за 2021 - 

80бр.; за 2020г.-81 бр; 2019г - 99 бр); 

- Издадени контролни талони - 673 броя (за 2021 - 789бр.; за 2020г.-457 бр; 2019г- 

579 бр); - Заверени документи на морски кораби /свидетелства за годност/ - 269 

броя (за 2021 - 253бр.; за 2020г.-8 бр; 2019г. - 162 бр.); 

През изминалата година няма случай на отказ от страна на инспекторите да 

заверят/издадат корабни документи, поради несъответствия между техническото състояние 

на кораба и нормативните изисквания. Забелязва се тенденция на съкращаване на срока на 



издаване/заверка на Свидетелства за годност след направен преглед, поради по-бързото 

отстраняване на забележките от страна на корабособствениците. 

Упълномощените организации по Наредба 4, с малки изключения, не са подавали 

данни в ДМА-Бургас за извършените от тях прегледи. 

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

предотвратяване на замърсяването на морската среда: 
През 2022г. са направени общо 6 одита по ISM Code, от които 2 одита на компании и 

4 одита на кораби, от служителите на администрацията (за 2021 - 9 одита в т.ч.на 4 компании 

и 5 кораба.;за 2020г. - 2 прегледа на компании; за 2019 г. - общо 4 броя в това число - на 3 

компании и 1 кораб ). В резултат на одитите са издадени общо 3 документа, а 3 документа са 

заверени. 

г) извършени одити/проверки на кораби, съгласно ISPS Code: 
През 2022 г.са извършени 6 одита (за 2021 - 4бр.;за 2020г. - 2 броя; 2019 г. - 1 брой). В 

резултат на одитите са издадени 4 ISS сертификата, а 2 сертификата са заверени. 

д) извършени проверки по Морската трудова конвенция /MLC/: 
През 2022г. са извършени 3 проверки по MLC. В резултат на проверките са издадени 

3 сертификата, (за 2021 - 4 проверки.; за 2020г.- 2 проверки; за 2019г- 1 проверка). 

е) издаване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера и разрешителни за 

изплзване на корабна радиостанция 
През 2022г. са присвоени общо 19 повиквателни сигнали и издадени/преиздадени 33 

разрешителни за използване на корабна радиостанция, (за 2021 - 34 повиквателни сигнали и 

55 разрешителни за корабна радиостанция;) 

ж) превантивен и текущ контрол, през ЛЕТЕН СЕЗОН 2022 г., върху 

движението на плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение и зоните 

за водно- атракционни услуги в отговорния район на: 

Дирекция „Морска администрация -Бургас” 

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

През летен сезон 2022г има извършени общо 4 проверки по море самостоятелно с 

наши катери (за 2021 - 13 бр.; за 2020г.- 8; за 2019 - 10), както следва: 

За м. юли - 2 проверки; 

За м. август - 2 проверки; 

• Проверки по суша 

През 2022г. има извършени само самостоятелни проверки от служителите на ДМА- 

Бургас на зоните за предоставяне на водно-атракционни услуги, като са направени общо 19 

проверки на всички 78 зони за предоставяне на водноатракционни услуги (през 2021 - 18 бр.; 

през 2020г.- 11 бр.; през 2019 - 132 бр.) 

Установява се тенденция за свеждане до минимум на нарушенията. 

• Извънредни проверки по суша на неконвенционални кораби плаващи под българско 

знаме 

През годината са извършени общо - 67 броя проверки, при които се проверени 91 броя 

плавателни съдове ( за 2021 - 73 бр проверки, при които са проверени 114 плав.съдове; за 

2020г - 52 проверки при които са проверени 70 лодки; за 2019г. 80 проверки при които са 

проверени 115 лодки) 

• Извънредни проверки по сигнали на граждани 

През 2022г. са извършени и общо 10 броя извънредни проверки по сигнали на 

граждани. 

• Съставени актове и фишове в резултат на проверките 

Общия брой на съставените фишове през 2022г. е 18 бр. (за 2021 - 26 бр.; за 2020г.- 17 

бр.; за 2019г. - 9 броя), в това число по райони, както следва: Бургас - 2 бр.; Созопол -1 бр.; 

Несебър - 2 бр.; Царево - 13 бр. 

Най-често срещаните нарушения са следните: 

валидно издадените документи не са на борда на лодката; 

не е маркирано спасителното оборудване; 



нечетлива маркировка; 

Има 3 съставени актове за установяване на административни нарушения свързани с 

проверките, (за 2021 - 0 бр.; за 2020г. - Обр.; за 2019г- 3 броя). 

Търсеният превантивен ефект и регулярният текущ контрол оказаха своето влияние, 

както върху собствениците и водачите на лодки, яхти и джетове, така и върху 

концесионерите и наемателите на плажове и водни зони. 

• Други проверки от инспекторите на ДМА Бургас 

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

началото на летния сезон; 

Извършени са съвместни проверки с ПАРА за установяване на координати на мидени 

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

Извършени са и 8 съвместни проверки с ГД„Гранична полиция” . 

Във връзка с провеждането на Многоцелева морска операция „Черно море 2022“, 

координирана от Европейската агенция за гранична и брегова охрана - "Фронтекс”, с 

участието на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и Европейската 

агенция за контрол на риболова (EFCA), са извършени 6 съвместни патрули на море от 

служители на ДМА Бургас и РД „Гранична полиция“ Бургас на борда на гранично - 

полицейски кораби. В патрулите са участвали колегите от ИРМ - Созопол, Ахтопол и 

Царево. 

1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанища 
а) Контрол на българските кораби в наши пристанища (Flag State Control) 

На основание Разпореждане № 133/31.08.2021г. на изпълнителния директор на 

ИАМА, с цел подобряване поддържането на техническото състояние на корабите, се 

извършват извънредни проверки на българските кораби, намиращи се в наши пристанища. 

Този контрол се осъществява от инспектори в отдели ПОРКК от Агенцията. 

Корабопритежателите се задължават да отстранят и да докладват отстраняването на 

констатираните несъответствия в указаните срокове. 

През 2022г. са извършени четири (FSC) проверки на кораби, плаващи под българско 

знаме. / за 2021 - 4бр.; за 2020г. - 1 брой; за 2019г.- 2 броя/. Три от проверките са приключили 

с констатиране на несъответствия, най-вече по отношение на сигурността на оборудването и 

снабдяването в машинното отделение, а една проверка е без забележки. 

 

АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ЛИНИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЗНАМЕТО: 

ТЕНДЕНЦИИ. ИЗВОДИ И КОМЕНТАРИ 

 

През 2022 г в ДМА - Бургас броя на регистрираните плавателни съдове бележи 

известно увеличение (около 13%). Повишен е броят на промените в регистрацията на 

плавателни съдове. Това се дължи от една страна на намаляне на влиянието на пандемията от 

COVID-19, а от друга на по-ниските такси, които плащат корабопритежателите в България, в 

сравнение е другите страни членки на ЕС. 

Продължава тенденцията за намаляване на регистрацията на големи кораби и 

увеличаване регистрацията на малки кораби и джетове. Броят на водните бази е по-малък от 

периода преди COVID-19. Причините за това са несигурността след COVID-19, а също така 

на значителния брой плажове, които не бяха отдадени на концесия. 

През 2022 г. в ДМА-Бургас от регистъра на корабите в Република България са 

заличени/отписани повече плавателни съдове. Това се дължи на лошо техническо състояние 

поради дългата им експлоатация, некачествена подръжка и преминаването им под друг флаг. 

Броят на извършените прегледи от служители на ДМА-Бургас през 2022 г се е 

увеличил в сравнение с предходната година. По отношение на изнесените работни места гр. 

Бургас, 8000, бул. „Александър Батенберг“ № 3, тел. 0700 10 145 

hm bs@marad.bg, www.marad.bg 
най-много плавателни съдове са прегледани в Созопол и Несебър, а най-малко в Поморие и 
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Приморско. След пенсиониране на служителите в Поморие и Приморско беше направена 

организация за Приморско - веднъж седмично, а за Поморие през седмица, в офисите им да 

работи служител съответно от Царево и Бургас. 

Поради високата квалификация на инспекторите не са допуснати неоснователно 

забавяне на производствената дейност на корабите. Липсват оплаквания от 

корабопритежателите. 

Най-често констатираните несъответствия са, свързани с експлоатационната годност 

на противопожарното и спасително оборудване, квалификацията и здравословното състояние 

на екипажа, санитарно-битовите условия на корабите и поддържане на необходимата чистота 

в машинното отделение. Основни причини за констатираните несъответствия са 

действията/бездействията на екипажа и недостатъчните средства влагани от 

корабопритежателите за ремонт и снабдяване на корабите. 

През 2022 г. служители на ДМА-Бургас са заверили и издали по-малко 

конвенционални и неконвенционални документи в сравнение с предходните години. 

Причина за това са по-големия брой оторизации на признати организации за издаване на 

същите. Упълномощените организации по Наредба 4, с малки изключения, не са подавали 

данни в ДМА-Бургас за извършените от тях прегледи. Заявените документи се 

издават/заверяват след извършване на прегледи като се забелязва скъсяване на сроковете за и 

отстраняване на несъответствията. 

През 2022г., спрямо предходната година, нарастна броят на прегледите за издаване на 

контролен талон, както и на прегледите за издаване/заверка на свидетелства за годност. Тази 

тенденция е във връзка с промените в Наредба № 5 за корабните документи (поел. изм. и доп. 

ДВ бр.65 от 06 август 2021г), засиленият превантивен контрол, извършване на засилен 

контрол на море самостоятелно и по програми съвместно с представители на гранична 

полиция, ПАРА и вписването в рибарски регистър на ПАРА. 

През отчетната 2022 година са извършени одити по ISM Code и ISPS Code, както и 

проверки по Морската трудова конвенция (MLC) от инспектори на ДМА Бургас за издаване 

и заверка на документи на компании и големи кораби. 

Налага се извода, че компаниите оператори, както и корабите които те управляват в 

значителна степен са подобрили системите си за управление на безопасността, предпазване 

на замърсяването и системите за сигурност. В рапортите на инспекторите несъответствията, 

които са вписани, са сведени до наблюдения (observation), отстранени впоследствие до 

приключване на одита или в рамките на седмица. 

Причините за по-доброто представяне на корабите и корабопритежателите по 

отношение на проведените одити вероятно се дължи на факта, че при разработването на SMS 

е използвана експертизата на ПО (признати организациии), както и натрупания опит при 

управлението на компаниите и корабите. 

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

пристанищен контрол (Port State Control) 

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

Бургас и ДМА-Варна 

Общият брой инспекции на български кораби по PMoU (Парижки меморандум) през 

2022 г. е 4, задържан е 1 кораб (за 2021г - 6 проверени, няма задържани; за 2020 г. - 10- 

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

Общият брой инспекции на български кораби по BsMoU (Черноморски меморандум) 

през 2022 г. е 13, няма задържани кораби (за 2021 - 13 проверени, 0 задържани; за 2020 г. - 15 

-проверени, няма задържани кораб; за 2019 г. - 22 -проверени, няма задържани кораби); 

Общият брой инспекции на български кораби по MedMoU (Средиземноморски 

меморандум) през 2022 г. е 2, няма задържани кораби (за 2021 - 1 проверен, 0 задържани; за 

2020 г. - 2-проверени, няма задържани кораби; за 2019 г. - 1-проверен, няма задържани 

кораби). 

в) Прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба 

(MLC, 2006) 

Е1рез 2022 г. са получени 2 сигнала за неспазване изискванията на MLC, 2006, в тази 



връзка са извършени проверки в съответствие с процедури ПК 0701 на основание на 

постъпилите жалби и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или несъответствие, по 

отношение на условията на живот и труд на моряците, посочени в Декларацията за 

съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г., като един кораб е задържан. 

2. В областта „Квалификация и регистрация на морските лица” са 

извършени следните дейности; 

2.1.Поддържане на регистър на морските лица. 

Във връзка с надграждането на функционалните възможности на електронния 

регистър на морските лица, бе подобрена и улеснена работата на служителите. През отчетния 

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

морските лица за поддържане на актуална и точна информация, както и работата по 

интеграцията на ССЕВ и ЕЦИС във връзка с предоставянето на електронните 

административни услуги на морските лица. 

През 2022г. бяха направени общо 2 083 записи за командироване и откомандироване 

на морските лица, в това число 896 вписвания на записи с моряшки паспорт и 1187 служебни 

вписвания на записи за признаване на плав.стаж (за 2021 - общо 2019бр.;за 2020г.- общо 984; 

2019 - общо 1 379), с вписване на данните на кораба, заеманата длъжност и продължителност 

на плавателния стаж, като данните се вземат от моряшка книжка или други равностойни 

документи, представени от морските лица. Липсата на ценни образци - моряшки книжки 

води до затруднения при отчитането на плавателния стаж и недоволство от страна на 

морските лица. 

2.2.Издаване на документи на морските лица - моряшки паспорти, 

моряшки (служебни) книжки, свидетелства за правоспособност и 

потвържденията им, свидетелства за специална и допълнителна 

подготовка, удостоверения за плавателен стаж и др. 

Съгласно Международната конвенция STCW 1978, както е изменена, всички 

български правоспособни лица, участващи в международно плаване по море трябва да бъдат 

снабдени със свидетелства за правоспособност, свидетелства за професионална 

компетентност, свидетелства за допълнителна и специална подготовка и потвърждения на 

свидетелствата (ендорсмънти), съдържащи реквизити, съгласно формата предвидена в 

Конвенцията. 

През 2022г. са издадени 262 свидетелства за правоспособност (за 2021 - 589бр.; за 

2020г. - 285; за 2019 - 268), Наблюдава се намаление на броя. Причината е,че по време 

наепидемичната обстановка много корабособственици и менинг агенти изискваха валидност 

на документите на морските лица минимум една година и затова процеса по преиздаване на 

свидетелствата, издадени през 2016 г. и 2017 г. започва малко по-рано. 

Потвържденията на свидетелства са 18 (за 2021 - 15бр.;за 2020г - 6; за 2019 - 11). 

Издадените свидетелства за допълнителна и специална подготовка са 1 686 (за 2021 - 3 

035бр.;за 2020г. - 2 437; за 2019 г. - 2 789). Причините за намалелия брой са същите като при 

свидетелствата за правоспособност. 

Издадени са 777 свидетелства за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ на 

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

2021 - 817бр.;за 2020г. - 755; за 2019 - 1097). Тук влияние оказва изтичащия 10 годишен срок 

на валидност на някой от тях, както и курсовете, които ще се организират от учебните 

центрове. Поради тази причина за прогноза е трудно да се говори. 

Издадени са 45 броя свидетелства за правоспособност изпълнителско ниво и 52 броя 

свидетелства в местно плаване, (за 2021 - 66 бр. и 53бр.; за 2020г - 54 бр и 46 бр.; За 

2019г.данните са били съответно 73 бр и 45 бр.). Свидетелствата са бесрочни, а издаването на 

нови зависи от брой завършващи трета квалификационна степен по специалност или 

успешно положени изпити. Имайки предвид намалящия брой ученици смятаме, че няма да 

има драстична промяна в броя през 2023г. 

Издадените моряшки паспорти през 2022 г. са 262 (за 2021 - 298бр.;за 2020г - 346; за 

2019 - 518), а издадените моряшки и служебни книжки са 260 броя (за 2021 - 318бр.;за 2020г-



221;за 2019-220). 

Издадени са 239 удостоверения за плавателен стаж (за 2021 - 188бр.; за 2020г - 225; за 

2019 - 303). При подаване на заявленията за допускане на изпит на морските лица са 

изготвени и значителен брой служебно издадени удостоверения за плавателен стаж. 

Издаването на удостоверение за плавателен стаж зависи изцяло от желанието на морските 

лица и по тази причина не може да се прави прогноза за следващ период. 

Общият брой на издадените през 2022 г. документи на български морски лица 

(свидетелства за правоспособности, свидетелства за допълнителна и специална подготовка, 

потвърждения на свидетелства, моряшки паспорти, удостоверения за плавателен стаж и 

други е 3 601 броя (за 2021 - 5 599бр.; за 2020г.- 4375; за 2019 г. - 5 324). Очаква се 

тенденцията да се запази. 

2.3.Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност 

Общият брой на изпитаните лица в ДМА-Бургас през 2022г. е 757 (за 2021 - 840бр.; за 
2020г.- 696; за 2019 г. - 764). 

Създадена е добра организация за провеждане на изпити. Дадена е възможност на 

морските лица да повишат или придобият нови правоспособности. 

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

предоставяни анкетни карти за качеството на проведената изпитна сесия. Попълнени са 125 

броя анкетни карти за 2022г. ( през 2021 - 115бр.;през 2020г.- 192 бр; през 2019г.-230 броя) 

От направения анализ се вижда, че морските лица набират информация за изпитите основно 

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

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

по електронен път, което е значително улеснение. Морските лица считат, че изпитването 

чрез електронната система за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности е 

улеснение, обхваща актуална материя и е създадена добра организация за провеждане на 

изпитите. Направените предложения са основно по отношение на актуализиране на базата 

данни с изпитни въпроси. Анкетираните изразяват задоволство от отношението и 

обслужването на служителите в ДМА-Бургас. 

2.4.Проверки и независима оценка на морските учебни заведения и 

центрове. 

Съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица, учебните 

заведения и центрове трябва да представят за одобряване в ИАМА курсовете и учебните 

програми. След проверка, коригиране и съгласуване са били одобрени 13 курса / за 2021 - 

Збр.;за 2020г.- 6; за 2019г-17/ и 10 учебни програми / за 2021 - 6 бр.;за 2020г- 5; за 2019г.- 22/. 

Извършени са и 1513 проверки на учебния процес, по време на провеждане на курсове за 

специална и допълнителна подготовка, за което са съставени съответни протоколи / за 2021 - 

825бр.;за 2020г.- 553; за 2019г.-498/. Всички планови проверки на обучаващи институции по 

утвърден от изпълнителния директор график за 2022г. са извършени. Учебните центрове 

създадоха организация за провеждане на онлайн обучение, което способства морските лица 

своевременно да подновят своите свидетелства или да придобият нови такива. Голямото 

увеличение на извършените проверки в сравнение е предходните години се дължи на 

възможността дистанционно провежданите курсове да се проверяват по- често. 

На база на резултатите от проверките са издадени необходимите разрешителни за 

провеждане на одобрени от ИАМА подготвителни курсове. 

Актуализиран е списъкът на учебните заведения, центровете за професионално 

обучение и квалификация, физическите и юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон, получили одобрение от ИАМА за провеждане на подготвителни курсове по чл. 33, т. 5 

„Водач на кораб до 40 БТ по море”, и по чл. 35, т.4 „Водач на малък кораб по ВВП на 

Европа”. Списъкът е публикуван на интернет страницата на агенцията. Изготвен и е 

публикуван списък на провежданите курсове за допълнителна и специална подготовка с 

данни за учебните заведения, които ги провеждат. 

2.5. Проверки и оценка за съответствие на медицински заведения с Наредба № Н-11 

за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република 



България. 

Одобрените медицински заведения са включени в списъка на признатите медицински 

заведения, (публикуван на сайта на администрацията), които могат да извършват 

освидетелстване на морските лица и съответно да издават свидетелства за медицинска 

годност. През 2022 г. не са заявявани първоначални проверки за оценка за съответствие на 

лечебни заведения с Наредба № Н-11 за определяне на изискванията за здравословна годност 

на морските лица в Република България. Не са постъпвали и сигнали за извършени 

нарушения от страна на медицинските центрове. По тази причина не са извършвани и 

извънредни проверки. 

2.6. Споразумения с чужди администрации за признаване на свидетелства за 

правоспособност. 
От ИАМА 

2.7. Потвърждаване автентичността на издадени от ИАМА документи 
По искане на чужди корабопритежатели, менинг-агенти и администрации са 

извършени проверки и изпратени отговори за автентичността на издадени от ИАМА 

документи на 11 български морски лица (за 2021 - 36 бр.;за 2020г.-21; 2019 г. - също 21). 

3. В областта „Контрол на корабите в пристанищата” са извършени следните 

дейности.- 
3.1. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (ДПК) и налагане на 

забрани за отплаване в случаите, предвидени в закона. 

Във връзка с дейността по държавен пристанищен контрол, инспекторите от ДМА - 

Бургас извършват проверки на чужди кораби, посещаващи българските пристанища и при 

констатиране на несъответствия предприемат предвидените мерки, съгласно 

международните актове за държавен пристанищен контрол. ДПК се извършва от инспектори, 

съгласно Резолюция А. 1155(32) на Международната морска организация и Наредба № 12 за 

прегледите по реда на държавния пристанищен контрол. За отчетния период жалби, по 

отношение проявен субективизъм или неправомерни действия на инспекторите не са 

получавани. При всяко задържане на кораб са информирани администрацията на държавата 

на знамето и класификационната организация. 

Забележка: Данните по-долу са обобщени от нач.сектор „ПЕК” -Георги Стоянов общо за 

ДМА-Бургас и ДМА-Варна 

Задълженията на България, произтичащи от Директива 2009/16 ЕС и PMoU, са да 

извърши проверки общо на 265 кораба с приоритети I и II за 2022 г. (за 2021 - 259бр.;за 

2020г-251 кораба). Реално проверените кораби в Бургас и Варна са общо 327 броя. 

Съгласно регламентациите на Новия инспекционен режим (НИР) и Директивата, 

всяка страна - членка може да пропусне да инспектира до 5% от корабите с Приоритет I и 

висок рисков профил, както и до 10 % от корабите с Приоритет I и рисков профил различен 

от висок. 

По първия показател ИАМА е пропуснала 2 инспекции, което съставлява 3.28%, а по втория 

-37, което съставлява 11,25 %. Важно е да се отбележи, че през 2022г., поради големият брой 

кораби с Приоритет 1 - 390 акостирали в българските пристанища, отколкото задълженията 

произтичащи от Директива 2009/16 ЕС и PmoU, България е претоварена(ОуегЬпгбеп) 

държава-членка и съгласно правилата ИАМА има право да пропусне до 30% от корабите с 

Приоритет I, независимо от рисковият профил . Пандемията от COVID-19 както и 

извънредната епидемична обстановка в България, продължи да се отразява глобално на 

корабоплаването и на инспекциите по ДПК. За България инспекциите на ДПК бяха на 

нормално ниво при спазване на заповедите на здравния Министър и здравните власти. Много 

кораби, подлежащи на инспекция, не бяха проверени независимо от рисковия фактор, но не 

се брояха за пропуснати, защото представляваха опасност за заразяване на инспекторите с 

COVID-19, за България - 50 пропуснати кораба. 

От 01.09.2022 г. до 30.11.2022г. бе проведена концентрирана кампания за Подготовка 

и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (STCW in general). В рамките на 

кампанията бяха проверени 34 кораба в Бургас и 35 кораба във Варна като няма задържани 

кораби. 



(Тези данни са само за ДМА-Бургас: През 2022 г. са извършени и отчетени в 

системата общо 166 (показани на графиката по-долу) проверки на кораби (за 2021г- 151 бр.; 

за 2020г.- 159; за 2019г.са били 183). Задържаните кораби за периода са 8 (за 2021 - 2бр; за 

2020- 5; за 2019 г. - 9). 

През 2022 г. са извършени 2 инспекции на ро-ро пътническите кораби и 

високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовна линия между българско 

пристанище и пристанище в държава, която не е член на Европейския съюз и Европейското  

икономическо пространство, плаващи под българско знаме в съответствие с Глава четвърта 

от Наредба 11. 

През 2022 г. са извършени 13 извънредни проверки и 46 проверки в съответствие с 

Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения по процедура 

ПК 07-01 за входящ, извънреден и изходящ контрол на кораби. 

През 2022 г. от извършени инспекции по реда на държавния пристанищен контрол 

няма баниран кораб (за 2021-1; за 2020 г. - няма; за 2019 - също няма). 

Във връзка с необходимостта от изпълнение на поставените цели, постоянно се 

повишава квалификацията на заетите с дейността инспектори, чрез активно участие в 

национални и международни форуми, уебинари, семинари и работни срещи организирани от 

Администрацията, PMoU по държавен пристанищен контрол и ЕМСА. 

Съгласно изискванията на „Наредба № 12 за проверките по реда на държавния 

пристанищен контрол”, Раздел XV - Предоставяне на данни и обмен на информация, 

ежемесечно се обработват данните за индивидуалните кораби, посетили български 

пристанища или места за заставане на котва, като за всеки кораб се посочват неговият ИМО 

номер, датата на пристигането му и пристанището. Всяко конкретно посещение се въвежда в 

информационната система на BS MoU, но поради необходимостта от технологично време за 

обработка, информацията се въвежда и отчита през следващия месец. 

Индивидуалните посещения за 2022 година за Бургас са 597 (за 2021г-625), за 

Варна 831 (за 2021г -643). За България общия брой на индивидуалните посещения за 

през 2022 г. са 1428 броя(за 2021г. - общо 1268). 

Продължава наблюдението и контрола върху всички кораби пристигащи и отплаващи 

от Българските морски пристанища за спазване от тяхна страна своевременно подаване на 24 

и /или 72 часов уведомление (нотис), както и коректното предоставяне на изискуемата по 

националното и европейско право информацията при пристигане. Дежурните инспектори 

упражняват този контрол чрез информационните системите Thetis, и Национален център за 

електронен документооборот в морския транспорт. При липсваща или некоректно подадена 

информация в тези системи дежурните инспектори комуникират с отговорните лица и 

изискват допълване или корекция на данните. 

 

ИНЦИДЕНТИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС 

На 1 април 2022г., при товаро-разтоварна операция в Port Bulgaria West, ро-ро 

„Дружба“, в резултат на силният вятър (S 6 - S 8), попада в нестабилно състояние, при което 

осъществява лек контакт с намиращите се в непосредствена близост м/к „Mexmet Unlu“ и м/к 

„Adnan Н“. По време на инцидента, отскочило въже удря един от членовете на екипажа, 

който адекватен, в съзнание и без видими наранявания е откаран от Спешна помощ в 

УМБАЛ за извършване на обстоен медицински преглед. 

С помоща на 2 влекача, ро-ро „Дружба“ е швартован безопасно на кейово място № 3 в 

напълно мореходно състояние, с леки драскотини в областта на носа на десния борд. 

Началник сектор „ПЕК“ - Георги Стоянов е извършил проверка съгласно ПК 07-01. 

Свалени са показания от участниците в инцидента и цялата събрана информация е изпратена 

на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и 

железопътния транспорт 

ДРУГИ 
В периода 17-25 юли в района на ДМА-Бургас се проведе националното 

военноморско учение е международно участие „Бриз 2022“. В учението участва и наш 



спасителен катер. Бяха отработени съвместни действия с отговор на криза от невоенен 

характер. 

През юли, наш спасителен катер взе участие в подсигуряването на плувен маратон 

„Св. Анастасия 2022“, организиран от Община Бургас. 

 

АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА 

ДЪРЖАВЕН ПРИСТАНИЩЕН КОНТРОЛ: ТЕНДЕНЦИИ. ИЗВОДИ И КОМЕНТАРИ: 

 

Сравнителният анализ показва че данните за проверките на България са съезмирими с 

осреднените данни на ПМ. Разлика се забелязва при по големият брой инспекции с 

несъответствие и по малкия брой ISM несъответствия в сравнение с осреднените данни на 

ПМ. Това се дължи както на състоянието на инспектираните кораби и намаляването на под 

стандартните кораби акостиращи в пристанищата на България, така и на професионалната 

преценка на инспектора/рите извършващи инспекцията относно броя и сериозността на 

откритите несъответствия записани в рапорта при спазване на ИМО Resolution А. 1155(32) за 

процедурите по ДПК и продедурите на ПМ, европейското и национално законодателство. 

Освен това се забелязва тенденция, че преди да вземе решение да задържи кораб 

инспектора/рите по дпк предпочитат да открият по голям брой несъответствия за задържане 

с което обжалването на несъответствията за задържане и отменяне на заповедта за задържане 

става по трудно. 

За по добро хармонизиране на проверките в ПМ както и за повишаване на 

квалификацията и професионалното израстване инспекторите по дпк се насърчават да 

опресняват знанията си по продедурите на ПМ да се обучават чрез завършаване на новите 

модули от дистанционно обучение (DLP), процедурите на Парижкия меморандум, годишната 

концентрирана инспекционна програма, основните инструменти на ДПК както и да участват 

в дистанционните курсове на ЕМСА и ПМ. През 2022г. беше актуализирана процедурата ПК 

07-02, като са хармонизирани дейностите на сектор ПЕК, във връзка с последните изменения 

на ИМО Resolution А. 1155(32) за процедурите по ДПК, Наредба № 11, Наредба № 12 както и 

промени в процедурите на ПМ. Измененията на инструменти в областта на поднаправление 

PSC, като резолюции и циркуляри на MSC и на Асамблеята на ИМО се следят и 

своевременно се докладват до ръководството на ИАМА, чрез подготвяне на регулярни 

доклади от координатора по ДПК, в изпълнение на заповед № ЧР-3- 71/29.04.2020 г. на ИД 

на ИАМА. 

Считаме, че е необходимо всички изменения на международните инструменти, да се 

транспонират своевременно в българското законодателство. Необходимо е да се отбележи че 

Република България е (overburden Member State), тъй като броя на корабите с приоритет I 

посетили българските пристанища е по-голям от годишния дял проверки на Република 

България от общия брой проверки, които годишно трябва да бъдат извършени в Европейския 

съюз (ЕС) и в региона на ПМР по ДПК. Инспекторите по ДПК, участват регулярно в 

обучения, работни срещи и семинари на ЕМСА и ПМ, както и други задачи като инспектори 

на флага, на капитана на пристанището одитори по ISM, ISPS и други. Всичко това, изисква 

човешки ресурс от квалифицирани инспектори по ДПК. Считаме, че Държавният 

пристанищен контрол в България, като цяло е в съответствие и има капацитет да изпълнява 

изискванията на ИМО III CODE и директивата на Европейския съюз приложена в 

националното законодателство с Наредба 12. 

С цел поддържане и повишаване на капацитета на България за изпълнение на ИМО III 

CODE и Директивата 2009/16/ЕС, относно държавния пристанищен контрол през 2022г. бяха 

назначени двама служители в ДМА-Бургас, които след необходимото обучение да бъдат 

упълномощени за инспектори по ДПК. По настоящем считаме, че не са необходими 

допълнителни инспектори по ДПК. За 2022г. жалби, по отношение проявен субективизъм 

или неправомерни действия на инспекторите не са получавани. 



3.2.Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове. 
(Данните са само за ДМА-Бургас) 

За отчетния период са заверени 257 товарни плана на морски кораби (за 2021г-249 бр.; 

за 2020г.- 263; за 2019 г. - 303). 

Заверени товарни планове 

  

Обработената информация, във връзка със заверените товарни планове за опасни 

товари, се въвежда в информационната система SafeSeaNet. При отплаване на кораб с 

транзитен опасен товар, агентът го декларира на дежурния оператор от Системата за 

управление на трафика, който въвежда информацията в системата SafeSeaNet. 

На много добро ниво е контролът, който се осъществява върху транзитното движение 

на корабите, превозващи опасни товари. Тези кораби се проследяват по целия маршрут на 

движение в отговорния район на дирекцията и се води статистика по пристанища за техния 

брой. 

През 2022г. броя посещения на кораби в отговорния район на ДМА - Бургас е 1675 (за 

2021г-1631; за 2020 г - 1677). Наблюдава се минимално увеличение спрямо 2021г., което 

води и до увеличение на броя товарни планове. Основните причини за по-големия брой 

посещения на кораби е отменяне на ограничителните мерки от пандемията от COVID-19. 

4. Контрол на корабоплаването в териториални води и по корабоплавателен път 

От ДМА-Русе и ДМА-Лом 

5. Контрол и опазване на морската среда от замърсяване. 
Дейности:През 2022г. инспекторите на ДМА-Бургас са упражнявали контрол за 

предотвратяване замърсяването от кораби, чрез осъществяване на проверки по реда на 

държавния екологичен контрол, контролни огледи на акваториите, проверки по сигнали за 

замърсяване на морската среда, включително и такива по линия на европейската система за 

сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване CleanSeaNet, пробоотбор от корабни горива 

за установяване съответствието им с националните и европейски изисквания за качество по 

показател съдържание на сяра. 

5.1. Ha море: 
5.1.1 Държавен екологичен контрол (ПК 09-01) 

ЧАСТ А: СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

През 2022 г. по реда на държавния екологичен контрол, инспекторите в сектор ПЕК 

на ДМА-Бургас са извършили проверки на 414 броя (за 2021г.- 412 бр.) чуждестранни и 

български кораби, посетили и/или оперирали в отговорния район на Дирекцията.  

 



ЧАСТ Б: АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: ТЕНДЕНЦИИ. ИЗВОДИ И 

КОМЕНТАРИ:  

Трендът по отношение на проверките по ДЕК (QP 09-01) (фиг. XX) е във възходяща 

посока в сравнение с предходните две години, което се дължи вероятно на затихващата С 

OVID-пандемия. Запазва се нулевата тенденция по отношение на АУАН през последните 

две години, което ни кара да предполагаме, че нашето пристанище е посетено от по-нови, 

отговарящи на изискванията и добре поддържани кораби. 

 

ТРЕНД НА ПРОВЕРКИТЕ ПО QP 09-01 

 

фиг. XX: Тренд по отношение на проверките по ДЕК (ПК 09-01) и регистрираните уведомления и 
декларации за отпадъци в ДМА-Бургас 

През 2022 г. в ДМА - Бургас са регистрирани общо 1 603 броя (за 2021 - 1482; за 2020 - 

1598) предварителни уведомления за отпадъци и 1583 броя (за 2021 - 1523; за 2020 - 1608) 

декларации за сдадени отпадъци в Пристанище Бургас. Тенденцията по отношение броя 

на уведомленията за отпадъци, както и на броя на декларациите за отпадъци, в сравнение 

с предходните две години е във възходяша посока, подобно на тренда в проверките по 

ДЕК (QP 09-01) (фиг. XX). 

5.1.2. Задълженията на Р. България, произтичащи от „Сярна директива” 

(2016/802/ЕО) (ПК 09-07): 
 

ЧАСТ А: СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

Статистическа информация относно задълженията на Р. България, произтичащи от 

„Сярна директива” (2016/802/ЕО): съгласно Решение за изпълнение 2015/253/ЕК от 

16.02.2015г. Р. Бъгария следва да извърши проверки поне на 10% от осреднения брой 

индивидуални посещения на кораби през предходните 3 год (2019, 2020, 2021), които за 

България са съответно 1351 или 135 проверки за България, от които осреднения брой 

индивидуални посещения на кораби през предходните 3 год (2019, 2020, 2021г) за 

Пристанище -Бургас са съответно 619 или 62 проверки следва да извършат инспекторите 

по линия на ДЕК, в сектор ПЕК на Д”МА-Бургас”. Фактически извършените проверки за 

2022г са 70 или 11.3%. На поне 30% от направените проверки по документи, т.е. поне на 

19 следва да се извърши и пробоотбор. Инспекторите по линия на ДЕК, в сектор ПЕК н 

ДМА-Бургас са извършили пробоотбор при 21 проверки, които са точно 30%. 

През 2022г няма наложени адмиистративни наказание за несъответствие на 

използваните горива в отговорния район на ДМА-Бургас. 

В таблици XX и XXA и Фиг. XX и ХХА по-долу е обобщена статистическа 

информация за разпределението по тип и флаг на проверените 70 кораба. 

 

Тип на 

проверения кораб 

Брой 

проверки 

Флаг на проверения 

кораб 

Брой 

проверки 

gen. cargo 39 Panama 16 

■ АУАН 

1 бр. проверени кораби по QP 09-01 

бр. посещения на кораби 



bulk 12 Malta 4 

container 

CO/product carrier 

3 

10 

Marshall Islands 11 

Liberia 5 
  

Togo 1 

LPG tanker 3 Turkey 2 

Other 3 Russia 6 

Other 25 
 

Таблици XX и ХХА Разпределение по тип и флаг на корабите, проверени през 2022г. по отношение съответствие с 

нормативните изисквания на MAR.POL Анекс VI и Директива (ЕС) 2016/802, както е транспонирана в българското 

законодателство, за максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива. 

  

INSPECTION BY SHIP FLAG INSPECTION BY SHIP TYPE 

 

 

Фиг. XX и ХХА Разпределение no тип и флаг на корабите, проверени през 2022г. по отношение съответствие с 

нормативните изисквания на MARPOL Анекс VI и Директива (ЕС) 2016/802, както е транспонирана в българското 

законодателство, за максимално допустимо съдържание на сяра в корабните горива 

  
ЧАСТ Б: АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: ТЕНДЕНЦИИ, ИЗВОДИ И 

КОМЕНТАРИ: 

 

Относно задълженията на Р. България, произтичащи от „Сярна директива” 

(2016/802/ЕО) (QP 09-07): трендът при т.нар. „серни проверки“ на корабите, съответно по 

документи и чрез пробоотбор, се очертава понижаващ в сравнение с предходните две 

години - Фиг.ХХ, правопропорционално на тренда в осреднения на тригодишна база, 

брой на индивидуалните посещения . 

 

 

 

фиг. XX: Тренд по отношение на проверките по „Сярна директива” 2016/802/ЕО (QP 09-07)  

 

5.1.3. Проверки за чистотата на акваториите, пристанищата, рейдовете и 

кейовите места( ПК 09-01) и сигнали за замърсявания (ПК09-04): 

ЧАСТ А: СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 
През отчетната година са извършени 205 периодични проверки на чистотата на 



акваториите, пристанищата, рейдовете и кейовите места (за 2021г-222бр.) и едва 6 

проверки по сигнали за замърсяване на морската среда в отговорния район ДМА-Бургас 

(за 2021 г-12). Е[ри извършените проверки на място, на гю-голямата част от сигналите, 

замърсяването не е потвърдено. 

 

ЧАСТ Б: АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: ТЕНДЕНЦИИ, ИЗВОДИ И 

КОМЕНТАРИ: 
 

Тенденцията през последната година в сравнение с 2021г по отношение огледите на 

акваториите е намаляваща, и еквивалентна на броя на огледите през 2020г.. Запазва се 

тенденцита за намаляване и броят на сигналите за замърсяване в отговорния район на 

ДМА- Бургас през последните три години. 

 

 

  

5.1.4. По линия на Европейската система за сателитен мониторинг на 

нефтеното замърсяване на морето CleanSeaNet (CSN): 
 
ЧАСТ А: СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

По линия на Европейската система за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване на 

морето CleanSeaNet (CSN) и идентифициране на корабите-замърсители през 2022г. са 

получени 24 сигнала за "вероятни" нефтени петна в отговорния район на ДМА-Бургас. 

През периода, МСКЦ-Варна не е засякъл като вероятни източници на замърсяванията, 

кораби с отправно пристанище Бургас, които да бъдат проверени по реда на QP-09-01, 

както и предприемане на действия по реда на QP 09-04. 

От Италианската Брегова охрана е постъпило едно искане за инспекция на 

заподозрян кораб за замърсяване при сателитния мониторинг на Италиански води с 

отправно пристанище Бургас: на m/t Amax Avenue, IMO No.9419450, Flag Marshall Islands 

e извършена проверка, документирана c QF-09-01-01. Резултатите са изпратени по 

електронен път до Италианските колеги. 

 

ЧАСТ Б: АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: ТЕНДЕНЦИИ, ИЗВОДИ И 

КОМЕНТАРИ: 

Тенденцията през последната година по линия на Европейската система за сателитен 

мониторинг на нефтеното замърсяване на морето CleanSeaNet (CSN) показва намаляване 

на броя на регистрираните вероятни замърсявания в отговорния район на ДМА-Бургас, в 

сравнение с предходните две години. 

5.2. Ha река Дунав: От ДМА Русе и Лом. 

 

6. Аварийно-спасителна дейност Дейности: 
 

От Главна дирекция „Търсене и спасяване” 

 

7. Експлоатационна годност, регистри и контрол на пристанищата и 



пристанищните оператори 

7.1. Обезпечаване на безопасност в пристанищата на Република България в 

съответствие с нормативните изисквания за експлоатационна годност 

7.1.1. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност 

Извършените прегледи на експлоатационната годност на пристанищата и 

издадените задължителни предписания и препоръки са основание за предприемане на 

адекватни мерки по поддържане и модернизиране на пристанищната инфраструктура, с 

цел осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в пристанищата и 

специализираните пристанищни обекти. През отчетния период са издадени или 

преиздадени 6 Удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) на пристанища, (за 2021 

г-19; за 2020г-10; за 2019 г. не е имало). 

 

7.1.2. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата, издадени 

задължителни предписания и препоръки. 
В изпълнение на правомощията на агенцията през отчетния период бяха 

извършени планови и целеви проверки на експлоатационната годност на пристанищните 

терминали в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, на 

пристанищата за обществен транспорт c регионално значение, както и на рибарските и 

яхтени пристанища и на пристанища със специално предназначение (пристанища по чл. 

107-109 от ЗМПВВППРБ) и специализираните пристанищни обекти (111а и 1116). 

Извършени бяха общо 76 проверки на експлоатационната годност на 

пристанищата/пристанищните терминали (за 2021г-76; за 2020г,- 68; за 2019г.-също 68), в 

това число: 19 планови, 43 текущи, 7 целеви проверки и 7 проверки 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 за 

изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните 

пристанищни обекти бяха издадени общо 9 броя заповеди от Директора на ДМА-Бургас, с 

които са дадени задължителни предписания на пристанищните оператори /за 2021г-12; за 

2020г.- 11; за2019г.- 8/. 

Извършените текущи проверки на експлоатационната годност, обхващат 

проверки на пристанищната инфраструктура, изпълнение на технологичните процеси при 

обработката на товари в пристанищата и в пристанищните терминали (включително 

спазването на технологиите, разписани в картите за типов технологичен процес). 

 

7.1.3. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, 

замърсяващи или твърди насипни товари. 
 
Съгласувани са общо 7 броя технологични карти/инструкции за типов 

технологичен процес, (за 2021г-6; за 2020 - 5; за 2019г. - 10). 

 

7.1.4. Съгласувани правилници за организацията на работа на 

специализирани пристанищни обекти. 
 

През 2022 г. бяха съгласувани 2 броя правилници за организацията на работа на 

специализирани пристанищни обекти (за 2021г-2; за 2020-3 бр.) 

 

7.2. Поддържане и актуализиране на регистрите на пристанищата и 

пристанищните оператори 

През отчетната 2022 г. се извършваше своевременна актуализация и бяха внасяни 

корекции в Регистъра на пристанищата на Република България и Регистъра на 

пристанищните оператори на Република България. 



През 2022г. е издадено/преиздадено 1 удостоверение за регистрация на 

пристанищен терминал (за 2021г-13; за 2020 - 7; за 2019г-няма). Издадени са и 2 броя 

удостоверения за регистрация на пристанищни оператори (за 2021-4; за 2020 - 18; за 

2019г-2 броя). Издадени са 2 броя удостоверения за регистрация/пререгистрация на 

специализирани пристанищни обекти(за 2021-2; за 2020 - 1 бр). 

Актуализира се информационната база данни на пристанищната инфраструктура 

за всички пристанища в отговорния район на дирекцията. 

Редовно се поддържа в актуално състояние извлечение от Регистъра на 

пристанищата на Република България и Регистъра на пристанищните оператори на 

Република България в интернет страницата на агенцията. 

7.3. Статистика на дейността на морските и речните пристанища. 

7.3.1. Събиране, контрол и въвеждане на статистическата информация в 

новата, уеб базирана статистическа програма. 

Програмата за събиране и обработване на статистически данни, от дейността на 

пристанищата „ПОРТСТАТ” е изцяло уеб базирана, като по този начин е предоставена 

възможност на пристанищните оператори на Република България по лесен и не 

ограничаващ от към работно място начин да въвеждат в нея първичните статистически 

данни, отнасящи се до съответния пристанищен оператор по над 60 показателя. През 2022 

година статистическите данни бяха своевременно осигурявани и подавани, както от 

страна на пристанищните оператори, така и обработвани и проверявани от отговорния 

служител в дирекцията с цел повишаване точността на първичната статистическа 

информация. 

Индивидуалната практика да бъде оказвано пълно сътрудничество и съдействие при 

възникнали въпроси, отстраняване на нередности и промени настъпили през изминалата 

година за плавателните съдове и посещенията вече е традиционна. 

7.3.2.  Подаване на статистическа информация към ЕВРОСТАТ, в 

съответствие с методологическите изисквания на Регламент 1365/2000 и 425/2007 за 

речните пристанища и Директива 2009/42 ЕО за морските пристанища. 

С цел повишаване на надеждността при събиране на статистическата информация 

продължава добрата практика - хартиените носители, подавани от пристанищните 

оператори да бъдат сканирани и съхранявани на електронен носител в електронно досие. 

От ДМА-Русе и ДМА-Лом 

7.4. Сигурност на пристанищата и планове за отпадъци. 
7.4.1.   Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република 

България, обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на 

Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, 

Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година 

относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения и 

Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 

година за повишаване на сигурността на пристанищата. 

През 2022г. в изпълнение на разпоредбите Регламент (ЕО) №725/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно подобряване на 

сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения и Директива 2005/65/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за повишаване на 

сигурността на пристанищата и на Наредбата за условията и реда за постигане на 

сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони е извършена 1 оценка за 

сигурност на пристанище (за 2021 - 1; за 2020 - няма; за 2019 г. - 1). 

През отчетния период бяха извършени и 30 проверки по прилагането на плановете 

за сигурност (за 2021 - 26; за 2020 - 32; за 2019г. - 42). 

През 2022 година не са констатирани случаи на нарушения по плановете за 

сигурност на пристанищните съоръжения в района на отговорност на ДМА-Бургас. 

През 2022г. Директора на Дирекция „Морска администрация - Бургас” е 

съгласувал 1 оценка за сигурност (за 2021 - 1; за 2020 - също 1) и едни правила за 

сигурност на пристанищата извън обхвата на ISPS Code (за 2021-1; за 2020 - 4) . 

7.4.2.  Контрол на планове за приемане и обработване на отпадъци, в 

съответствие с изискванията на Директива 2000/59/ЕО за пристанищните приемни 



съоръжения за отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност и на остатъци от 

корабни товари. 

През 2022г. са извършени 7 броя проверки по изпълнението на плановете за 

приемане и обработка на отпадъци (за 2021-5; за 2020г- 16; за 2019 г.-12 бр.). 

През 2022 г. са изготвени 6 броя становища за одобрение на планове за приемане и 

обработка на отпадъци (за 2021-3; за 2020г- 2). 

 

8. Устройствено планиране и инвестиционно проектиране на пристанища и 
пристанищни обекти 
През 2022г. е изготвено едно експертно становище във връзка с изпълнението на 

концесионните договори (за 2021 -9; за 2020г - 7). Няма издадени разрешения за 
поставяне на преместваеми обекти(за 2021 -9; за 2020г - 5). 

АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА ПО 

ЛИНИЯТА НА ЕГП: ТЕНДЕНЦИИ. ИЗВОДИ И КОМЕНТАРИ 

През изминалата 2022 г. служителите в отдел „ЕГП14 са изпълнявали задълженията 

си по осъществяване на контрол относно изпълнението на изискванията за 

експлоатационна годност на пристанищата, пристанищни терминали и специализираните 

пристанищни обекти в отговорния район на дирекция „Морска администрация - Бургас44. 

Извършените текущи проверки по технологичен процес показват, че пристанищните 

оператори и собствениците на пристанища са създали необходимата организациянаработа 

и използват работно оборудване и технологии, които отговарят на изискванията за 

безопасно извършване на пристанищните дейности и услуги както и, че стриктно 

изпълняват разработените и съгласувани технологични карти за обработка на различните 

видове товари. 

През отчетната година не е имало инциденти на територията на пристанищата и 

пристанищните терминали, в резултат на които да е бил застрашен човешки живот и не е 

имало пробиви в сигурността на корабите и пристанищата в района на отговорност на 

дирекцията. 

Собствениците и пристанищните оператори в пристанищните терминали, част от 

пристанище за обществен транспорт Бургас по смисъла на чл. 106а от ЗМПВВППРБ, 

непрекъснато се стремят да подобряват пристанищната инфраструктура и техника с цел 

подобряване качеството на предлаганите услуги. Не са постъпвали жалби или сигнали по 

отношение на предоставяните пристанищни услуги и във връзка с пристанищните 

приемни съоръжения. 

 

Раздел II. НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1. Присъединяване към международни договори 

От ИАМА 

2. Изменение и допълнение на закони и подзаконови 

нормативни актове 

Служители от ДМА-Бургас са участвали в изготвянето на становища за изменение и 

допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, както следва: 

Изготвили сме проекто-предложение на нова Наредба за държавен екологичен 

контрол, в съответствие с чл.262 в от КТК. Проекто-предложението е изпратено на г-жа 

П.Ковачева; 

На основание Заповед РД-08-189/28.4.2022г.на Министъра на транспорта и 

съобщенията, Директора на ДМА-Бургас - кдп.инж.Живко Петров е определен за 

председател на междуведомствената работна група със задача: да разработят проект за 

изменение и допълнение на КТК и ГПК за уреждане на обществените отношения, 

свързани с безстопанствено изоставените кораби в пристанищата за общ.транспорт и 

пристанищата със спец.предназначение в РБ, ведно с мотиви. 

 

Раздел III ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

1. Европейски съюз 

От ИАМА 



2. Международна дейност 
Двустранно и многостранно сътрудничество 
През 2022г., служители от ДМА-Бургас са участвали в следните международни 

мероприятия, както следва: 

По линията на Парижкият меморандум: 
В изпълнение на Заповед ЧР-523/2022 г. на Изпълнителния директор на ИАМА, 

началника на отдел „ПОРКК” - кдп.инж.Ал.Илиев, Началника на сектор „ПЕК” - 

кдп.инж.Г. Стоянов и Т. Костадинов - гл.инспекор в сектор „ПЕК” - ДМА-Варна в 

периода 16-20 май 2022г„ участваха в „55-та среща на комитета на Парижкия 

меморандум за разбирателство”. Срещата се проведе в Букурещ, Румъния. Присъствали 

са представители на морските администрации на страните членки на меморандума, 

EMSA, Европейската Комисия, представители на Монтенегро, Средиземноморския, 

Индийския, Черноморския меморандуми а Токийския и Карибския меморандуми за 

разбирателство са се включили виртуално. За въпросите обсъдени на срещата е изготвен 

подробен доклад. 

 

По линията на Черноморският меморандум: 

От 12 до 13 Април 2022г. виртуално се проведе „22-та среща на Комитета на 

Меморандума за Разбирателство за Държавен пристанищен контрол (ДПК) в Черно 

море”. В нея участваха представители на морските администрации на България, Грузия, 

Украйна, Руската Федерация, Румъния и Турция - членки на меморандума. Представители 

на Paris MOU, Med MOU и Indian MOU, Молдова участваха като наблюдатели. В срещата 

се включиха представители от ДМА - Бургас, Георги Стоянов национален координатор по 

ДПК и от ДМА-Варна, Георги Николов инспектор по ДПК. 

Срещата се проведе под председателството на к.д.п. Александър Илиев - Началник 

отдел ПОРКК, ДМА - Бургас. 

Комитетът разгледа и прие доклада за работата на меморандума през 2021г. и 

доклада от кампанията за концентрираните проверки по „С1С „Stability in General ”. 

България бе номинирана за координатор на кампанията за концентрираните проверки по 

„С1С „STCW ” през 2023г. Обсъдиха се мерки насочени спрямо под-стандартни кораби, 

включени в списъка с кораби под наблюдение на Меморандума (Watch list ships). Бяха 

разгледани и одобрени редица осъвременени ръководства за инспекторите по ДПК 

включително за on Security Aspects, за MLC, за MARPOL ANNEX VI, STCW Convention, 

Load Lines. 

Комитетът отбеляза със задоволство и одобри подобренията на системата на ЧМ В 

SIS предложени от мениджъра на системата. Определено беше и мястото на следващата 

23-ра среща, която ще се проведе в Констанца, Румъния. К.д.п. Александър Илиев - 

Началник отдел ПОРКК, ДМА - Бургас бе преизбран за председател на 23-ра среща на 

Комитета на ЧМ. На заключителното си заседания Комитетът прие списък със задачи за 

следващия междусесиен период. 

 

По линията на EMSA 

На основание Заповед ЧР-560/2022 г. Началника на отдел „ПОРКК» Александър 

Илиев, участва в „11-та среща на Групата за SafeSeaNet / LRIT”, която се проведе на 

24.05.2022г. в сградата на EMS А в Лисабон. На срещата са участвали представители на 

страните членки и представители от Европейската комисия. Показан е постигнатия 

напредък по проекта за улесняване докладването към страните членки и контрол на 

трафика от корабите (файл SSN LRIT 11.3.3 Facilitation of ship to shore reporting). Ha 

срещата e докладвано за пускане в действие на версия 1.6 на централна база данни (CLD), 

която ще позволява извличане и работата с информация по отношение на Port Reception 

Facilities( файл SSN LRIT 11.3.4 CLD PRF information - progress report(lf). Тази опция ще се 

ползва от THETIS-EU и инспекторите, които проверяват корабите по отношение на 

отпадъците. 

Участниците в срещата са за запознали с предстоящите промени по системите 



както следва: SafeSeaNet (файл SSN LRIT 11.4.1 SSN Roadmap); LRIT (файл SSN LRIT 

11.4.1 LRIT Roadmap Final)-, Central Ship Database Bep 2.1 - 2 pa четвърт на 2022г. Към 

настоящия момент базата съдъжа информация за 300 000 кораба, от които 120 000 

действащи и активно обменя информация с останалите системи на EMS А. (файл SSN 

LRIT 11.4.2 CSD version 2) Обсъдени са и други въпроси, за което е изготвен доклад. 

На основание Заповед ЧР-123 8/13.09.2022г. на Изпълнителният директор на 

ИАМА - главен инспектор Костадинка Маркова участва в „Информационната сесия, 

част от общата основна учебна програма, относно принципите и техниките за 

инспекции на нивото на сяра в корабните горива“, която се проведе в периода 26-28 

септември в Лисабон, Португалия. 

РАЗДЕЛ IV ПРОЕКТИ 

От ИАМА 

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

1. Финансово-икономически резултати 

Събраните приходи от ДМА-Бургас за отчетния период са както следва: 

- Приходи от такси по Тарифа № 5 - 432 890 лв /за 2021г.- 489 375; за 2020г.- 

516 320 лв.; за 2019г -592 631 лв.;/ 

- Приходи от глоби - 830 лв. (806 лв. след редукция за погасяване на глобата 

в срок) / за 2021г.- 6 630 лв.; за 2020г,- 23 240лв.; за 2019г - 23 280 лв.;/ 

Извършените разходи са разпределени, както следва: 

- Разходи за персонал (заплати и осигуровки) - 1 229 501 лв./ за 2021 г- 1 195 

643 лв.; за 2020г.- 1 035 823лв.; за 2019г,- 937 434 лв.;/ 

- Стопански разходи - 149 589 лв. / за 2021г.- 149 579 лв; за 2020г.- 166 810 

лв.; за 2019г.- 85 240 лв.;/ 

Отбелязва се намаление на приходите от такси през 2022г. с /-13,05%/ спрямо 

предходната 2021 година, което произтича основно от прилагането на промените в 

ЗМПВВППРБ, което за район Бургас, доведе до почти двукратно намаление на 

акваториалните такси спрямо предходната година, което в абсолютно число е в размер на 

(-21 120 лв.). Приходите от почти всички видове други такси по Тарифа 5 за таксите, 

които се събират в системата на МТС, запазиха темпа си, като минимално завишение се 

забеляза по отношение на таксите за прегледи на кораби и корабни документи, а 

намалението е при таксите, събирани от морските лица, най-вече поради по-малкия брой 

издадени документи през 2022г., спрямо предходния период. Най-голямото намаление е 

при таксите от издадени сведетелства за правоспособност по чл.79 т.1 и т.2 от Тарифа 5 ( - 

10 580 лв.), срямо предходната година. Причина за намалението е, че по-голямата част от 

морските лица подмениха кампанийно свидетелствата си през 2020 и 2021г. и следващата 

им подмяна ще предстои през 2025г. - 2026г. 

През 2022г. приходите от глоби са намалели 8 пъти, спрямо тези от 2021г., но 

считаме, че това е много добра тенденция. С масираните контролни проверки, както през 

летния туристически сезон, така и през цялата година целим да постигнем повишаване на 

отговорността на корабособствениците по спазване на нормативните изисквания и 

безопасността в областта на корабоплаването, което явно има ефект и дава резултат, тъй 

като всички издадени наказателни постановления от ДМА-Бургас са по Закона за 

Българските документи за самоличност. На малките плавателни съдове са издавани 

фишове, поради маловажността на установените нарушения. 

Очакваме през следващата година приходите от такси да запазят размера си. 

Надяваме се, икономическият климат в страната и Европа през следващата 2023г. да се 

нормализира, което неминуемо би дало отражение и върху количеството услуги 

извършвани от администрацията. 

Като абсолютни числа разходите за персонала през 2022г., са леко увеличени 

(+2,8%). Това се дължи на инфлационното увеличение на възнагражденията в 

бюджетните организации в края годината и на увеличението на минималната работна 

заплата, което се отрази на възнагражденията на служителите по ПМС 66. През 2022г. в 

ДМА-Бургас не са изплащани обезщетения при пенсиониране и за неспазено 



предизвестие, каквито имахме през предходната 2021г. 

Цифровият размер на стопанските разходи на дирекцията през 2022г.спрямо тези 

през 2021г. е същият (разлика +10 лева), но това е условно, тъй като през годината не са 

правени почти никакви инвестиции за придобиване и поддръжка на материални активи, 

което води до намаление на стопанските разходи, но от друга страна, в резултат на 

енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна, значително се повишиха цените 

за електрическата енергия и горивата, което неминуемо доведе до повишаване на тези 

разходи. Тенденцията за следващата 2023г.е разходите за стопанска издръжка да се 

повишават, ако икономическата и енергийната криза продължат и международните 

отношения не се нормализират. 

Административно-правно обслужване в ДМА-Бургас 

През отчетния период са образувани 7 броя административнонаказателни 

преписки (АНП). По тях, по реда на ЗАНН, са издадени 4 броя наказателни 

постановления за нарушения на нормативни актове, (за 2021г. - 9 бр; за 2020г - 14 бр.; за 

2019г - 22 бр.). По три от преписките (№ 5, № 6 и №7) са издаени 3 броя писмени 

предупреждения. Няма обжалвани наказателни постановления и предупреждения. 

Поддържа се на хартиен и електонен вид Регистър на фишовете. 

За 2022г са издадени общо 18 фиша за маловажни случаи, (за 2021г. - 26; за 2020г. 

- 26; за 2019г. - 9 фиша). Общата стойност на издадените НП и фишове през годината е 

830 лв., след редукция за плащане в 7 дневен срок - 806 лева(за 2021 г-6630 лв; за 2020г,- 

23 240 лв.). 

Продължи поддържането на електронният регистър на издадените Актове за 

установяване на публични държавни взимания (за акваториалните такси). 

Ha основание ЗМПВВППРБ през март 2022г. издадохме и връчихме шест Акта за 

установяване на публични държавни взимания за дължимите акваториални такси в 

териториалният район на Дирекцията (през 2021г. - 8; през 2020г. - 25) на обща стойност 

30760 лева(за 2021г- 51 880лв; за 2020г - на стойност 155 360 лева). Към 31 март 2022г. 

всички акваториални такси са платени. 

Към 31.12.2022г. всички глоби и имуществени санкции са платени, с едно 

изключение (по фиш 2000000720 на стойност 30 лв.), което е връчено на публичен 

изпълнител към НАП за принудително събиране от длъжника. 

Изготвени са над 78 броя преписки с различни институции - съдия изпълнители, 

прокуратура, следствие, общини и др. 

Ежемсечно участваме в заседанията на разширените експертни съвети по 

устройство на територията към Община Несебър и Община Созопол, както и в съветите 

към Община Бургас и Община Приморско. 

Осъществено е процесуално представителство по две административни дела с 

предмет ИАА на директор ДМА-Бургас - разгледани по-подробно в точка 7.1. Жалби. 

Осъществено е процесуално представителство по 5 административнонаказателни 

дела на ИАМА, с които се обжалват Наказателни постановления свързани с кораба „Вера 

Су” : 

АНД(К) № 1884/2022г. по описа на Административен съд - гр. Варна, по което е 

постановено Решение № 1473 от 15.11.2022, с което се потвърждава НП № 0000003118- 

95/17.12.2021 г. на директор РИОСВ - Варна; 

АНД № 20223240200090 по описа на Районен съд Каварна - което не е 

приключило; 

АНД № 20223240200091 по описа на Районен съд Каварна- също не е приключило 

АНД № 20223240200111 по описа на Районен съд Каварна - очаква се Решение; 

АНД № 20223240200112 по описа на Районен съд Каварна - очаква се Решение. 

2. Проверки от външни организации 

От ИАМА 

3. Процедури по Закона за обществените поръчки 

От ИАМА 

Pla основание Заповед 3-80/25.5.22г. на Изп.директор на ИАМА, служител от 

Дирекцията участва в комисия за разглеждане и класиране на офертите по процедура по 



ЗОИ с предмет : изработване на 5000 бланки за мор.книжки, съгласно Наредба 6/21г.за 

компетентност на морските лица и изработване на 15 000 бланки за свидетелства за 

правоспособност, съгласно същата наредба; 

На основание Заповед 3-71/10.5.22г. на Изп.директор, служител от Дирекцията 

участва в работна група за подготовка на процедура по ЗОП с предмет: ремонт на машини 

и механизми и доставка на консумативи за техническото обслужване на плав.средства, 

собственост на ИАМА; 

На основание Заповед 3-72/10.5.22г. на Изп.директор на ИАМА служител от 

Дирекцията участва в работна група за подготовка на процедура по ЗОП с предмет: 

ремонтна дейност по корпус, надувни бордове и доставка на материали за плав.средства, 

собственост на ИАМА; 

На основание Заповед 3-73/10.5.22г. на Изп.директор на ИАМА, служител от 

Дирекцията ,участва в работна група за подготовка на процедура по ЗОП с предмет: 

годишен преглед, освидетелстване, диагностика, подмяна на консумативи и техническо 

обслужване на радионавигационното оборудване на плав.средства, собственост на 

ИАМА; 

На основание Заповед 3-74/10.5.22г. на Изп.директор на ИАМА, служител от 

Дирекцията, участва в работна група за подготовка на процедура по ЗОП с предмет: 

освидетелстване, подмяна и доставка на аварийно-спасително и противопожарно 

оборудване на плав.средства, собственост на ИАМА; 

4. Собственост на ИАМА 

От ИАМА 

5. Човешки ресурси (персонал, обучение, квалификация и оценяване) 

5.1. Движение на персонала 
Съгласно Устройствения правилник на ИАМА, общата щатна численост на 

персонала на ДМА-Бургас е 49 щатни бройки. Заетите длъжности към 31.12.2022г. са 47. 

През годината са назначени двама служители по служебно правоотношение, един 

служител е преназначен на по-висока длъжност и един служител е напуснал. По реда на 

ПМС 66 един служител е напуснал и на негово място е назначен друг служител. 

Движението на персонал в ДМА-Бургас се извършва в съответствие с 

приложимото законодателство и в рамките на утвърдения щат. 

 

5.2.Обучения: 

5.2.1. Обучения в страната. /ПРИСЪСТВЕНИ И ОНЛАЙН/ 

През 2022г. служителите от ДМА-Бургас са преминали вътрешни обучения, 

както следва: 

През февруари, съгласно утвърдения от Директора на ДМА-Бургас график, се проведе 

вътрешно обучение на служителите от Дирекцията и ИРМ, във връзка със запознаване и 

прилагане в практиката на промените в ПК 03-06 „Налагане на глоби с фиш, съставяне на 

актове за установяване на административни нарушения и издаване на НП, писмени 

предупреждения или резолюции за прекратяване, сключване на споразумения", 

произтичащи от промените в ЗАНН. 

През април в ДМА-Бургас се извърши вътрешно обучение (самоподготовка и 

последваща дискусия) на дванадесет служители от сектор „Кораби“, отдел „ПОРКК“, на 

тема „Разпореждане 68 - изисквания към корабите, които не попадат в обхвата на 

международните конвенции“. На 27 април 22г. се проведе тест за оценка и резултатите сa 

оформени в протокол; 

Участие на инспекторите от сектор ПЕК в „Национален семинар по ДПК“. 

Стемо ЕООД, по ОП „Морска дело и рибарство“, финансиран от ЕС/ „Внедряване на 

интегрирано морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за 

обмен на информация (Common Information Sharing Environment-CISE) за наблюдение на 

морската територия на ЕС с акроним InBuEarS 2“. Виртуално обучение, проведено по 

групи в първата половина на месец декември 2022г.  

 



Курсове, онлайн организирани от Института по публична администрация: 

ИПА/ УМ 11 - Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната 

администрация. Електронен курс от 09.05.2022 до 23.05.2022г.  

ИПА/ ДК 10 - Защита на личните данни в дигитална среда. Електронен курс от 

09.05.2022 до 23.05.2022г.  

ИПА/ ДК 2 - Анализ и визуализация на база данни. Електронен курс с лектор от 

19.05.2022 до 03.06.2022.  

ИПА/ ДК 10 - Защита на личните данни в дигитална среда. Виртуално обучение от 

13.06.2022 до 23.06.2022г.  

ИПА/ Н 13 - Правна уредба на защитата на личните данни. Виртуално обучение от 

20.06.2022 до 30.06.2022г.  

ИПА/ Н-6 - Практически проблеми на административните нарушения и наказания /за 

юристи/. Присъствен курс с място на провеждане - базата на ИПА в Банкя.  

ИПА/ ДК 2/ДК 3 - Анализ и визуализация на бази данни. Електронен курс с лектор.  

ИПА/ У 16 - Нови технологии в управлението - блокчейн. Виртуално обучение.  

ИПА/ Оптимизация на процесите в администрацията - техники за по-ефективно и по- 

ефикасно предоставяне на услуги. Присъствен курс от 14 до 16 юли с място на 

провеждане - базата на ИПА в Банкя.  

ИПА/ У 12 - Нови технологии в управлението - интернет на нещата. Виртуално 

обучение.  

ИПА/Анализ и визуализация на бази данни - базов. Онлайн обучение в периода 19 

септември - 5 октомври.  

ИПА/ 30 1-Е Въведение в държавната служба. Онлайн обучение в периода 13-28 

септември.  

ИПА/ Н 7 Практически проблеми на административните нарушения и наказания /за 

неюристи/Присъствено обучение в Банкя в периода 10-12 октомври.  

ИПА/ 30 1 -Е Въведение в държавната служба. Присъствено обучение в периода 11-13 

октомври в София.  

ИПА/ Н 5 Прилагане на АПК /за неюристи/. Присъствено обучение в периода 08-10 

ноември в гр. Банкя.  

ИПА/ У-14 - Нови технологии в управлението - светът на данните. Електронен курс от 

01 - 1011.2022.  

ИПА/ Н - 11 - Организация на документооборота в държавната администрация. 

Електронен курс от 31.10 до 14.11.2022г.  

ИПА/ Н-14 - Доказателствена стойност на електронният документ. Електронен курс от 

07 до 21.11.2022.  

ИПА - Въведение в държавната служба. Електронен курс от 14 до 28.11.2022г.  

ИПА/ У-13 - Нови технологии в управлението - облачни технологии. Електронен курс 

от 08 до 20.12.2022.  

Обучения в чужбина /онлайн от международни организации/ 

През 2022г„ служители от ДМА-Бургас са взели участие в следните 

международни онлайн обучения и работни срещи: 

През февруари гл.инспектор „ПЕК'4 участва във виртуално обучение „Safety & 

Environment Training 2022“, организирано от секретариата на Парижкият 

меморандум; 

През март гл.инспектор „ПЕК“ - участва във виртуално обучение организирано от 

EMSA Academy „Training for Ship Recycling Inspectors“; 

EMSA/ Ha основание Заповед ЧР-560/2022 г. Началника на отдел “ПОРКК“ участва 

в обучение за “SafeSeaNet”, което се проведе на 23 май в Лисабон, Португалия. 

Обучението е предназначено за служители отговорни за внедряването на SafeSeaNet 

на национално ниво и оператори, работещи в MRCC, SAR услуги и VTS центрове. 

Нововъведенията в SSN са свързани с 

И Подаване на съобщения за отпадъци; 

И Наличие на информация за пасажерите; 



И Премахване на персонални данни от карго манифеста за опасни товари 

К Допълнителна проверка на оператора при искане на персонални данни за 

пасажер (Two-factor Authentication) 

К Подобрения при създаване на incident report. 

 

EMSA/ виртуално обучение на тема „CleanSeaNet Awareness Course44, проведено на 3 

Май 2022.  

EMSA/ виртуално обучение на тема „Common Core Curriculum for Sulphur Inspectors“ 

на 25 Май 2022 е проведена първата среща.  

EMSA/ На основание Заповед ЧР-726/13.06.2022 г.на Изп.директор на ИАМА - 

участва в съвместен семинар на EMSA/EFCA, относно правилата за безопасност и 

контрол на рибарството, приложими към риболовните кораби, който се проведе в 

периода 20-24 юни във Вито, Испания; 

EMSA/ виртуално обучение на тема „Принципи и техники за извършване на серни 

инспекции 2022“ - преведено в две on-line сесии през юни.  

EMSA/ третата on-line сесия за обучение в курс Принципи и техники за извършване 

на серни инспекции през юли (2022 г.) 

EMSA/ виртуално обучение по FSC ССС Basic, което се провежда в периода 

24.11.2022г.до 27.03.2023г. Участници старши инспекторите в отдел „ПОРКК44  

Чрез организирането на тези обучения се очаква да се повиши мотивацията на 

служителите в администрацията, както и да се подобри качеството на извършваните 

дейности. 

 

6. Здравословни и безопасни условия на труд 

От ИАМА 

Fla 16 септември 2022 в Бургас се извършиха прегледи на здравословното 

състояние на служителите от службата по трудова медицина. На основание Заповед 3- 

194/24.11.2022г.на Изп.директор на ИАМА бяха утвърдени средства за корекция на 

зрението на служителите, след извършен преглед от специалист. През декември на 

правоимащите служителите в район Бургас бе раздадено работно облекло. 

 

7. Жалби, сигнали и предложения; 

За отчетния период, в ДМА-Бургас са постъпили общо 4 жалби(за 2021г - 4; за 

2020г- 3; за 2019г.- 6 броя). Постъпили са и 8 сигнала / за 2021-20; за 2020г- 11; за 2019 -1 

сигнал/. 

АНАЛИЗ НА ЖАЛБИТЕ: За изминалата календарна 2022 година, по отношение 

на жалбите, можем да направим следните изводи: три от подадените жалби са 

неоснователни. По отношение на жалбата свързана с установяване местонахождението на 

плавателен съд, служителите своевременно и са предприели необходимите действия и 

яхтата е открита. 

Анализ на сигналите и предприетите мерки 

Сигнали са подадени за периода от 07.07.2022г до 13.09.2022г, в разгара на летния 

сезон. Четири от тях са приети на единия номер на ЕС за спешни повиквания (ЕНСП) - 

112. Два сигнала са препратени за разглеждане по компетентност от Областният 

управител на Бургаска област. Останалите два сигнала са получени на официалния 

електронен адрес на Дирекцията. 

По всички сигнали са предприети незабавни действия по установяване на фактите. 

Извършени са проверки установяващи основателността им. В повечето случаи 

подадените сигнали са неоснователни. 

Три от сигналите, подадени на ЕНСП 112 от спасители на неохраняемия плаж 

„Корал", са за плавателни съдове, които нарушават зоната за къпане на плажуващите. От 

извършените по тези сигнали проверки се установява, че плавателните съдове се намират 

далеч извън акваторията посочена в одобрената от Министерство на туризма схема за 

частично обезпечаване на водноспасителната дейност и сигналите са неоснователни. 



При някои от проверките са установени незначителни нарушения въз основа, на 

които са съставени фишове. Давани са указания за отстраняването им. 

По всички сигнали са информирани подателите им за предприетите действия от 

страна на служителите на дирекцията. 

 

8. Система за управление на качеството 

Колективът на ДМА - Бургас непрекъснато работи за подобряване на качеството и 

повдигане авторитета на агенцията. В тази връзка се правят предложения по актуализация 

на нормативната уредба и процедурите по качество, както и подобряване на нивото на 

обслужване на гражданите, а именно: 

През 2022 г. са направени ревизии и предложения за промяна на процедури в 12 

заявки - предложения за подобряване на системата за управление на качеството.В същото 

време служителите на дирекцията са участвали в работни групи за обсъждане промени и 

актуализации на процедури по качество, както и в актуализации на национална 

нормативна уредба. Всичко това с цел подобряване качеството на обдслужване и 

хармонизиране дейността на агенцията в съответствие на последните изменения на 

национално и международно законодателство. Б1якой от предложенията за промени са 

свързани с ПК 01- 06; ПК 05-02; ПК 05-03; ПК 05-07; ПК 05-14; ПК 05-05; ПК 07-02; ПК 

07-03 и форми към тях.Това показва една добра активност и отговорност на служителите 

към системата по качество, осъзнавайки важността и ползата от подобряването и. От 

общо 12 предложения - 10 са приети и внедрени в системата. Има едно задържано 

предложение и един преглед, който не е стартиран. 

През 2022 г. регулярно се актуализираха Указания и Образци от Хартата на 

клиента на интернет страницата на агенцията. По този начин ИАМА предоставя 

необходимата актуална информация за извършваните административни услуги, таксите, 

сроковете и документите, които трябва да бъдат представени отговаряйки на 

изискванията на клиентите. 

За осигуряване на ефективно функциониране на системата по качеството, както и 

непрекъснатото и подобряване, през годината са организирани и проведени 5 вътрешни 

одита, обхващащи всички процеси и дейности. Одитите се провеждат по одобрен от 

изпълнителния директор годишен график и са планови. Извънпланови одити не са 

провеждани. 

През годината в дирекцията бяха проведени одити както следва: 

Планов одит на дейност „Експлотационна годност на пристанищата” на 

26.05.2022 г. 

Забележка: Прието и регистрирано заявление в свободна форма, несъответстващо на 

образеца от хартата на клиента. 

Планов одит на дейност „Преглед освидетелстване и регистрация на кораби и 

корабопритежатели” на 29.09-30.09.2022 г. 

В доклада от одита са описани следните наблюдения/забележки: 

Забележка № 1 :Използвана не актуална форма ФК 07-01-01, 

Забележка № 2: В ФК 07-02-03 не са попълнени два от реквизитите- пореден номер на 

документа и от коя дирекция е издаден, 

Забележка № 3: При използване на ФК 05-02-01 не е актуализирано името на 

министерството 

Забележка№4: При проверка на процеса по ПК05-05 са получени документи от 

пълномощник без да е представено пълномощно 

Наблюдение № 1: на електронната страница на ИАМА не е актуализирана заповедта на 

инспекторите от ДПК - наблюдението не е в отговорностите на служителите в отдела. 

Всички забележки са отстранени и са свързани с текущ контрол от страна на началник 

отдела и ТОК. 

Планов одит на „Териториалния отговорник по качество” на 19.04-20.04.2022 



г. Не са открити несъответствия. 

Планов одит на дейност „Контрол и опазване на морска среда” на 19.04- 

20.04.2022 г. Не са открити несъответствия. 

Планов одит на дейност „Квалификация и регистрация на морски лица” на 

07.11.- 08.11.2022 г. 

Не са открити несъответствия. 

Одити по линията на EMSA 
В периода 23-25 март 2022г., се извърши одит от Европейската агенция по морска 

безопасност (EMSA), по линията на ДПК „Инспекция на кораб, акостиращ в 

европейско пристанище“. 

От 12 до 15 юли 2022г. в ДМА -Бургас, бе извършена проверка от одиторите Kim 

Nielsen и Fernando Pou Feliu от EMSA, по „Прилагането на европейското 

законодателство в осигуряване безопасността на пасажерските кораби“. От страна на 

ИА“МА“. Обект на проверката бе спазването на разпоредбите на директиви: Council 

Directive 98/41/ЕС of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger 

ships operating to or from ports of the Member States of the Community, as amended; Directive 

2003/25/EC of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on specific stability 

requirements for ro-ro passenger ships, as amended и Directive 2009/45/EC of the European 

Parliament and of the Council of 6 May 2009 on safety rules and standards for passenger ships, 

as amended. В хода на проверката беше прегледан м/к „Seacat 1“ в пристанище Несебър. 

На основание Заповед ЧР-1318/28.9.22г., в периода 3-6 октомври в София, 

Директора на ДМА-Бургас - кдп.инж.Живко Петров, участва в работни срещи с одитори 

от EMSA и представители на Министерството на транспорта на Япония, във връзка с 

извършвания от тях „Одит на морското образование в РБ ‘; 

На основание Заповед 3-199/02.12.2022?. на Зам.изпълнителният директор на 

ИАМА, началник сектор „ПЕК“-кдп.инж. Георги Стоянов и старши инспектор в отдел 

„ЕГП“ - Ивелин Найденов в периода 5-9 декември в ИАМА-София, участваха във 

„Виртуална проверка на представители от Комитета по морска сигурност 

(MARSEC), към Европейската комисия“. 

В обобщение, можем да отбележим, че през тази трудна за България година, в 

условията на икономическа, енергийна и политическа криза и усложнени международни 

отношения, в резултат на войната в Украйна, колектива на Дирекция Морска 

администрация - Бургас демонстрира отговорност и професионализъм към изпълнението 

на служебните си задължения за осъществяването на контролните функции на дирекцията 

в териториалният район. 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА 

БУРГАС 
 

Изминалата година постави предизвикателства, но и очерта много нови 

възможности пред митническата администрация, бизнеса и обществото.  

Териториална дирекция Митница Бургас успя да подобри приходите си през 2022 

г. с над  1,162 млн. лева спрямо 2021 г. Отчетените високи финансови резултати са 

постигнати както поради възстановяването на бизнес активността, изразяващо се в 

повишение на количествата на стоките, внасяни от трети страни, така и заради 

подобрения митнически контрол и надзор и още по-прецизното тарифно класиране. 

Добрите резултати на Териториална дирекция Митница Бургас са доказателство за 

сериозен потенциал и добре свършена работа, но и са предпоставки за поставяне на още 

по-високи цели. 

Основните приоритети в дейността на Териториална дирекция Митница Бургас 

през 2022 г. бяха: 

• повишаване на събираемостта на държавните вземания от мита, такси, 

акцизи и данъци; 



• предотвратяване, разкриване, разследване и противодействие на измамите и 

нарушенията на митническото, валутното и акцизното законодателство.   

А. Приходи: 

През 2022 г. Териториална дирекция Митница Бургас е събрала общо приходи в 

размер на 2 975 579 747 лева при план 2 833 138 923 лева. Общото преизпълнение на 

плана за приходите е в размер на 142 440 824 лева или 105 %, в т.ч.: 

- от акциз  - 550 290 407 лв. при заложен план от 517 998 086 лв.; 

- от мита -    68 834 907 лв.  при план 58 496 816 лв.;  

- от ДДС -  2 356 454 433 лв. при заложен план от 2 256 644 021 лв. 

 

      По отношение на изпълнението на плана за приходите по пера: 

Планът за приходите от мита е преизпълнен с 18 %,  което в стойностно изражение е 

10 338 091 лева.  

Териториална дирекция Митница Бургас отбелязва и ръст на изпълнението на приходите 

от акциз с 66 220 984 лева спрямо 2021 г., което е резултат от  увеличеното извеждане на 

акцизни стоки от данъчните складове във връзка с повишаване на потреблението.  

Преизпълнението на заложените приходи от ДДС при внос за 2022 г. е с 99 810 412 лв. 

или 4 % повече от планираните. Ръстът на приходите се дължи на значителното 

увеличаване на внесените количества суров нефт, повишаване на цената – с 25 %, както и 

поскъпването на долара спрямо лева – 12%. 

Б. Противодействие на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления: 

Териториална дирекция Митница Бургас ефективно противодейства на митническите, 

валутните и акцизните нарушения и на незаконния трафик на наркотични вещества. През 

2022 г. са извършени общо 22 718  проверки на стоки, превозни средства и лица по 

Закона за митниците и 1 414  проверки за спазване на  Закона за акцизите и 

данъчните складове, въз основа на които са съставени общо 4 686 бр. АУАН и са 

издадени са 3 297 бр. наказателни постановления.  

Задържани са общо: парични средства (равностойност) 30 461 454 лева.;  тютюневи 

изделия (цигари и пурети)  - 14 009 962 къса;  тютюн – 2 775 кг;  златни изделия -  104 

килограма; сребърни изделия – 60 килограма; канабис, марихуана, хашиш – 75,2 кг; 

хероин – 147 кг; боеприпаси – 664 бр., оръжия – 58 бр., етилов алкохол – 4 566 литра и др. 

Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) № 608/2013 г. относно защита на правата върху 

интелектуалната собственост, през 2022 г. са задържани над 529 105 броя текстилни 

изделия, 100 647 броя парфюми, 16 548 чифта спортни обувки, 4 544 чанти и портфейли, 

615 000 батерии Toshiba, 132 960 броя четки за зъби и др.   

  През 2022 г. ТД Митница Бургас продължи да осигурява ефективен граничен 

митнически контрол и не допусна намаляване на пропускателната способност на 

граничните митнически учреждения, както и осигуряваше нормалното функциониране на 

всички структурни звена в териториалната дирекция.  

През изминалата 2022 г. Териториалната дирекция Митница Бургас положи усилия за 

изпълнение на поставените й цели като отговор на изискванията за непрекъснато 

модернизиране на митническата дейност и създаване на още по-ефективна, работеща по 

европейските стандарти администрация за повишаване ефективността на митническия 

контрол по спазването на митническото, валутното и акцизно законодателство. 

 
 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР 

 

В началото на 2022 г. бяха изведени приоритетните дейности и набелязани 

съответните мерки, както в посока изпълнение на целите на МВР. така и за повишаване 

ефективността на работата на Областната дирекция през годината. С оглед гарантиране 

сигурността на обществото и гражданите, ръководството и състава на ОДМВР - Бургас 

проведоха системни действия насочени към продължаване процеса на подобряване на 

обществените отношения в сферата на сигурността, обществения ред и 



административното обслужване на гражданите. Приоритетно усилията бяха насочени към 

постигане на реални резултати в противодействието на конвенционалната престъпност и 

корупционните практики, в повишаване на административния капацитет на 

правоохранителните органи. За по-ефективно противодействие на престъпността и 

своевременно адаптиране спрямо динамиката на средата за сигурност през отчетния 

период след извършване на анализ на криминогенната обстановка, бе въведена промяна в 

организацията на работните процеси, както и в управлението на материалните и 

човешките ресурси. 

Утвърдените от Главния секретар на МВР цели за дейността на ОДМВР - Бургас 

през 2022 г. бяха изготвени в съответствие с утвърдените от Министъра на вътрешните 

работи приоритетни направления на дейност в МВР. В същността на тези цели на 

годишна основа са заложени конкретни дейности за изпълнение от всички съставни 

структури при ОДМВР - Бургас в зависимост от обхвата на компетентностите, 

разполагаемите ресурси и в съответствие със стратегическите цели на МВР. 

Контролът и отчитането на изпълнението на набелязаните цели се осъществява на 

провежданите работни съвещания и заседания на ръководството, при комплексни и 

целеви проверки. През изтеклата 2022 година са изпълнени всички заложени дейности и 

задачи, съгласно поставените срокове. 

Изведените основни цели и дейности за осъществяването им от служителите при 

ОДМВР - Бургас са следните: 

1. Намаляване на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите. 

Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-

кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета:.Превенция и 

противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите; 

1.1. Повишаване ефективността на контрола и противодействие на 

престъпления, свързани с регламентираните противоепидемични 

мерки; 

1.2. Противодействие на престъпления, свързани с производство, 

разпространение и употреба на наркотични и други упойващи 

вещества;. 

1.3. Превенция на детската престъпност и закрила на децата; 

1.4. Създаване на организация за нова полицейска карта с фокус върху 

малките населени места; 

1.5. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред 

при прибиране на селскосто-панската продукция - реколта 2022 г. 

1.6. Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, 

осигуряване на безопасността на движението и пожарната 

безопасност в курортните комплекси и населени места през летния и 

зимния сезон; 

1.7. Повишаване на ефективността на контрола по дейности, свързани с 

разрешителния режим по КОС; 

1.8. Противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-

кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на 

бюджета; 



1.9. Подобряване ефикасността на полицейската дейност в областта на 

домашното насилие и насилието основано на полов признак; 

1.10. Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и 

ефективност на контролната дейност. Междуинституционално 

взаимодействие и координация на действията. 

2. Противодействие на организираната престъпност с приоритет върху 

трафика на хора и наркотици, контрабандата, киберпрестъпленията и 

тероризма: 

2.1. Противодействие на организираните форми на престъпност; 

2.2.  Засилване на международното оперативно полицейско сътрудничество с 

държавите членки на МОКП „Интерпол”, Европол, държавите от Шенгенското 

пространство, агенциите на ЕС и международни и регионални организации. 

3.Ефективен граничен контрол и интегрирано противодействие на незаконната 

миграция:. 

3.1 Продължаване прилагането на комплекс от мерки за противодействие на 

незаконната миграция на българо-турската граница. 

4. Осигуряване на защита на населението и намаляване на риска за населението и 

обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни 

ситуации: 

4.1 Въвеждане на иновации и нови технологии за осигуряване на защита на 

населението и намаляване на риска за населението и обектите от 

критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни 

ситуации; 

4.2 Повишаване нивото на готовността на органите за ПБЗН за реакция и 

оповестяване на съставните части на ЕСС при бедствия и извънредни ситуации. 

5. Oптимизация на структурата и административния капацитет на МВР. Ефективно 

управление на ресурсите. Оптимизация на структурата и административния 

капацитет на МВР. Ефективно управление на ресурсите; 

5.1. Мониторинг на щатовете на структурите по чл. 37 от ЗМВР и обезпечаването им с 

човешки ресурси. Подобряване на дисциплината и дисциплинарната практика в 

МВР; 

5.2. Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите. 

Изготвен бе отчет с per. № УРИ: 251р-2191/13.01.2023 г. за изпълнение на целите 

на дейността на ОДМВР - Бургас през 2022 г. 

В условията на динамично протичащи външни и вътрешни процеси и фактори 

влияещи върху средата за сигурност, ОДМВР Бургас провежда системни действия за 

защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността и 

опазване на обществения ред. Дейностите на дирекцията се осъществяват успоредно с 

провеждането на законодателни и административни промени, свързани със структурата и 

дейността на ведомството. 

При противодействието на конвенционалната престъпност ОДМВР Бургас 

прилага мерки за ефективна превенция, оптимизиране организацията на работа, 

взаимодействие и сътрудничество с други ведомства, органи на местната власт и частни 

охранителни фирми. През 2022 г. продължи да се изпълнява Плана за превенция и 

противодействие на конвенционалната престъпност. Оптимално се разпределят ресурсите 

в зони с концентрация на престъпност и се провеждат специализирани полицейски 

операции (СПО) в критични райони - мерки с доказан превантивен ефект при 

противодействието на конвенционалната престъпност. Създадена е организация на 



дейността на териториалните структурни звена по опазване на обществения ред и 

противодействие на престъпността в курортните комплекси и селища в района през 

летния туристически сезон. Проведени са национални превантивни акции и кампании, в 

т.ч. съвместно с Европейската мрежа на службите на Пътна полиция (ROADPOL), 

включващи контрол на скоростта, употреба на алкохол и/или наркотични вещества или 

техни аналози, контрол над товарни автомобили и автобуси, използване на 

обезопасителни колани, системи, каски и други. 

През отчетния период на 2022 г. миграционната обстановка по държавната 

граница на Р България с Р. Турция продължи да бъде динамична. Предприети са комплекс 

от мерки за гарантиране националната сигурност на страната. Провеждат се СПО за 

установяване, задържане и прилагане на принудителни административни мерки спрямо 

незаконно пребиваващи на държавната граница. Подобрено взаимодействието с 

прокуратурата и съда по линия на престъпления, свързани с незаконно превеждане през 

държавната граница. 

Дирекцията предоставя административни услуги на физически и юридически 

лица по направления на дейност - пътна полиция, български документи за самоличност, 

миграция, контрол на общоопасните средства и частна охранителна дейност. 

Оперативната обстановка на територията на област Бургас се характеризира, най-

вече с извършване на престъпления против собствеността, които заемат основния процент 

от общия брой на извършените престъпления. Устойчиво висок ръст запазва 

безработицата, като фактор характеризиращ криминогенната обстановка. 

През 2022 г. предвид започналата военна операция в Украйна, въведените 

противоепидемични мерки в страната поради пандемията от заболяването COVID 19 /до 

месец март/, както и проведени предварителни разговори с туроператори през летния 

сезон на 2022 година не се очаква голям интерес от туристи от страни на Европейски 

съюз и Русия. Въведените мерки по всяка вероятност ще се отразят на туризма и ще се 

разчита на така наречения вътрешен туризъм. 

Отчетния период се характеризира с по-високо натоварване над охранителния 

състав на ОДМВР Бургас поради значителното увеличение на масовите мероприятия 

/протестни, културни и спортни/, както и провеждане на тематични СПО по линия на 

битовата престъпност в малките населени места, спазване правилата за движение по 

пътищата, лица демонстративно управляващи МПС в нарушение правилата на ЗДвП 

създаващи опасност за останалите участници в движението. 

От друга страна затруднения в обслужването по охранителна линия се получиха в 

резултат на настъпилите щатни и кадрови промени и реформи / трансформиране на 1 РУ 

в участък и закриване на 2 участъка/, което значително намали броя на служителите, 

участващи пряко в охранителната дейност в съставните РУ при ОДМВР Бургас и 

възможностите за обслужване на малките населени места. 

През отчетния период служители от дирекцията са взели участие в множество 

СПО за осъществяване на текущ контрол в нощни питейни и увеселителни заведения с 

удължено работно време, в които се осъществява физическа охрана и пропускателен 

режим от служители на частни охранителни фирми, относно спазване нормативните 

изисквания на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), Закон за закрила на 

детето и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, по 

линия грабежи, кражби, разпространение на наркотици и мн. др. . Особено внимание бе 

обърнато на спазването на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 /до 

отмяната/ и контрола по отношение струпването или организираното събиране на 

множество хора над определения максимум. 



Изготвени са анализи и оценка на оперативната обстановка и полицейската 

дейност за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и 

безопасността на движението в курортните комплекси и населени места за периода на 

отминалия туристически сезон и са направени разчети и обосновка на нуждата от 

придаване на сили от ОДМВР Бургас и други ОДМВР. СДВР и ЗЖУ, които да се 

ангажират за обезпечаване на сигурността в курортните комплекси през активния 

туристически сезон. 

Продължи и работата по гарантиране на сигурността в учебните заведения и 

района около тях, както и на местата с интензивен поток от ППС. Беше създадена 

организация за охрана на училищата и подходите към тях с цел недопускане 

извършването на посегателства, криминални престъпления и намаляване на пътния 

травматизъм. В обезпечаване сигурността и обществения ред взеха участие всички 

служители от униформения състав по места, които работят по схема за масирано 

присъствие в отделни райони, по ежеседмичен график. 

За подобряване качеството на полицейската дейност, извеждане на съществуващи 

проблеми, осигуряване на присъствие в малки и отдалечени населени места и с цел 

предотвратяване и пресичане на противоправни деяния са сформирани мобилни групи от 

полицейски служители на структурните звена в областната дирекция на ОДМВР Бургас. 

Мобилните групи организират ежемесечно посещения и срещи с населението по места. В 

резултат от проведените срещи се придобива актуална информация и сигнали за 

нарушения на обществения ред, по Закона за движение по пътищата, за извършени 

престъпления и сигнали, които налагат действия от компетентните институции. 

През 2022 г. в ОДМВР Бургас са регистрирани 5579 престъпления, като за 2021 г. 

те са 5315, отчита се увеличение с 282 престъпления или с 4,97% повече от предходния 

аналогичен период. 

Структурата на регистрираната престъпност в ОДМВР - Бургас през 2022 г. 

остава относително постоянна в сравнения с 2021 г., като най-голям дял от 

регистрираните престъпления имат престъпления против собствеността - 44.90%, 

следвани от общоопасните престъпления - 28.30%, други криминални престъпления - - 

8,55%, престъпленията против личността - 6,09%, престъпленията против стопанството - 

5,16% и документните престъпления - 2,28%. 

През 2022 г. броят на издирените лица общо е 1255, като са включени и лица, 

които са били обявени през предходни години. През 2021 г. са били издирени 1320 лица. 

През 2022 г. са проведени 700 броя СПО по линия ..Противодействие на 

незаконната миграция", в сравнение с 2021 г., когато техния брой е бил 243. 

През 2022 г. е проведено разследване по 8999 досъдебни производства срещу 

8277 през предходния аналогичен период. Броят на новообразуваните производства е 

5966 срещу 5658 през 2021 г. Налице е увеличение на делата на производство с 8,72% и 

увеличение спрямо предходния период на новообразуваните с 5,44% досъдебни 

производства. 

Броят на новообразуваните бързи производства (752) е увеличен 9,46% в 

сравнение с БП (687) през 2021 г. 

Увеличаване броя на образуваните бързи производства се дължи основно на 



облекчаване мерките, издадени против разпространението на заразното заболяване от 

остър респираторен синдром ,.Коронавирус 2019 - nCoV“, на увеличения брой образувани 

бързи производства по чл. 281 от ПК, във връзка със засиления мигрантски натиск по 

границата с Република Турция през 2022 г. 

През 2022 г. в законовия срок за разследване са приключени 6026 срещу 5717 за 

2021 г. 

Няма приключени ДП извън предвидения в закона срок за разследване. 

Броят на приключените досъдебни производства изпратени на прокуратурата с 

мнение за предаване на съд е почти равен през двата сравнителни периоди 1476 от които 

585 БП, за 2021г. на 1477 от които 630 БП за същия период на 2022 г. 

Налице е увеличение с 7,69% на БП. изпратени за съд в прокуратурата. 

Върнатите от прокуратурата на различни основания досъдебни производства са 

56, което е 0,93% от общия брой приключени и изпратени на прокуратурата досъдебни 

производства - 6026. 

През 2022 г. на територията на ОДМВР - Бургас са регистрирани общо 1633 ПТП, 

като тежки ПТП са регистрирани 445 с 32 загинали и 556 ранени. За същия период на 

2021 г. са регистрирани общо 1477 ПТП, като тежки ПТП са регистрирани 396 с 28 

загинали и 538 ранени. Отчита се увеличение на общия брой ПТП със 156. увеличение на 

тежките ПТП с 49, увеличение на загиналите с 4 и увеличение на ранените с 18. 

Цели и приоритетни задачи за развитие на дейността през 2023г. 

Предвид динамиката в криминогенната обстановка на територията обслужвана от 

ОДМВР - Бургас усилията на служителите и през 2023 г. ще бъдат насочени към 

преодоляване на негативни тенденции и отстраняване на пропуски в работата, както 

следва: 

1. Оптимизиране на работата по противодействие на имуществените престъпления, 

престъпленията с наркотици, престъпленията против личността и незаконната 

миграция. 

2. Активна работа по досъдебни производства, с акцент върху срочното 

приключване на тези с установен извършител и съответно тези изпращани с 

мнение за съд. 

3. Противодействие, разкриване и документиране на данъчните престъпления с цел 

увеличаване събираемостта на данъците и укрепване на финансовата система, 

както и осъществяване на ефективен контрол върху проекти реализирани по 

линия на ЕС с цел пресичане на злоупотреби със средства от Европейските 

фондове, както и такива със средства от държавния бюджет. 

4. Осъществяване на ефективна охранителна и превантивна дейност в районите 

около учебните и детските заведения. 

5. С оглед утвърждаване на превенцията като основен инструмент за 

противодействие на престъпността - създаването на организация по различните линии на 

работа за обобщаване и                                                     систематизиране на 

изпреварващата информация относно подготвящи се престъпления, която да послужи за 

предотвратяване на различни видове криминални и икономически престъпления.   

6. Ефективно противодействие на престъпността през летния туристически сезон в 

курортните селища по нашето Черноморие откроили се като притегателни центрове на 



лицата от активния криминален контингент от цялата страна, е цел недопускане на 

извършването на тежки престъпления. 

7. Гарантиране на сигурността на границите и противодействие на незаконната 

миграция. 

8. Разширяване и търсене подкрепата на обществеността и приобщаване волята на 

гражданите в противодействието на престъпността и опазване на обществения 

ред. 

9. Гарантиране на сигурността и противодействие на престъпността, опазване на 

обществения ред при произвеждането на изборите за Народно събрание през април 2023 

г. и при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на общини през 

есента на тазигодина.            

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН 

БУРГАС 

 

В РДПБЗН-Бургас се създаде организация и се изпълниха основните задачи и 

дейности, заложени в утвърденте от Директора на ГДПБЗН „Цели за дейността на 

РДПБЗН- Бургас за 2022 г.” 

Пожарогасителна и спасителна дейност.  

Пожарогасителната и спасителна дейност през периода от 01.01.2022 г. до 

31.12.2022 г. се извършваше в съответствие с изискванията на нормативните актове на 

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

обектите и населените места на област Бургас. 

За периода от 2018 г. до 2022 г., териториалните звена на РДПБЗН-Бургас са 

реагирали на брой произшествия със средна интензивност на излизанията за денонощие, 

както следва: 

 

БРОЙ НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА 
2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

4385 3075 3123 3793 4062 

СРЕДНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИЗЛИЗАНИЯТА 

ЗА ДЕНОНОЩИЕ 

2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

12,01 8,42 8,53 10,39 11,13 

 

ПО ВИД НА ПРОИЗШЕСТВИЯТА 2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Пожари със загуби: 429 399 476 521 500 

Пожари без загуби: 1551 1073 1368 1368 1103 

Аварийно-спасителни дейности: 77 86 57 95 106 

Дежурства: 1189 577 284 885 1077 

Помощни операции: 1037 851 785 799 1160 

Лъжливи повиквания: 102 89 104 125 116 

ПО ПРИЧИНИ (пожари със загуби) 2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Неустановени/в процес на установяване: 215 195 246 263 270 

Небрежност и/или неправилни действия: 1046 711 902 1125 850 



Късо съединение: 136 120 147 139 171 

Техническа неизправност: 117 116 108 130 135 

Умисъл: 26 22 21 24 29 

Самозапалване: 158 154 142 157 155 

Огневи работи: 3 6 10 9 5 

Строителна неизправност: 1 7 5 4 3 

Детска игра 5 11 11 3 11 

Други 574 458 524 526 521 

Природни явления 363 282 134 161 394 

Нарушена технология 12 12 11 10 13 

 

От изнесената статистическа информация се наблюдава тенденция за значително 

повишаване на броя на произшествията и дежурства с пожарна техника oт 2018 г. до 2022 

г.  

През 2022 г. повишаване има и в регистриранити пожари с преки материални 

загуби, както и пожарите без загуби. Помощните операции – техническа помощ и помощ 

на други структури бележат ръст поради настъпили природни явления на територията на 

област Бургас, както и съдействието на структурите на РДПБЗН-Бургас на други 

структури на МВР, както и на служби от ЕСС. Повишават се и лъжливите сигали 

запроизшествия 2022 г.  

За отчетните периоди при осъществяване на ПГСД на територията, обслужвана 

от РДПБЗН-Бургас има загинали и пострадали, както следва: 

 

ЗАГИНАЛИ 
2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

6 6 7 5 12 

ПОСТРАДАЛИ 
2022 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

10 15 14 15 16 

 

От 2018 г. насам няма загинали при изпълнение на служебните си задължения 

служители от РДПБЗН-Бургас. През отчетния период трима служители са пострадали при 

изпълнение на служебните си задължения. 

Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия. 

В съответствие със заповед №1983з-103/21.02.2017 г., относно организацията за 

осъществяване на контрол по Закона за защита при бедствия, в РДПБЗН-Бургас бе 

създадена необходимата организация за осъществяване на качествен контрол. Издадена е 

заповед № 793з-17/20.01.2022 г. на директор РДПБЗН-Бургас за разпределяне на 

обектите, подлежащи на КСЗЗБ между служителите от група „ПКПД” към сектор „ПКД” 

при РДПБЗН-Бургас. С утвърден списък-график рег. № 793р-259/20.01.2022 г. са 

регламентирани проверките извършвани от група „ПКПД” към сектор „ПКД” при 

РДПБЗН-Бургас за 2022 г. 

- Контрол на водни обекти на основание Закона за водите: 

На основание Заповеди рег. № РД-10-97/21.04.2022 г. и рег. № РД-10-

223/25.08.2022 г. на областния управител на област Бургас, в периода от 09.05-15.06.2022 

г. и 07.09-04.10.2022 г.се извършиха проверки за техническото и експлоатационно 



състояние на 165 язовира в Бургаска област. Резултатите от проверките са отразени в 165 

бр. индивидуални протокола по образец. Извършени са 2 броя проверки на техническото 

състояние на язовир Мандра. Със заповед на Областен управител рег. № РД-10-

97/21.04.2022 г. беше извършена класификация  по степен на потенциална опасност на 

язовирите на територията на област Бургас. В резултат на което на проверка подлежат 102 

язовира, от които на ежегодана годишна проверка подлежат 6 язовира, а останалите на 

период от три години при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на техническа експлотация на язовири. 

На основание Заповеди рег. № РД-10-69/17.03.2022 г. и рег. № РД-10-

222/25.08.2022 г. на областния управител на област Бургас, в периода от 04.04-26.04.2022 

г. и 10.10-28.10.2022 г. се извършиха проверки за състоянието на речните легла извън 

населените места в Бургаска област. Проверките се извършиха от междуведомствена 

комисия, назначена от областния управител на област Бургас, в която бяха включени 

служители РДПБЗН-Бургас. Междуведомствена комисия извърши проверки на 179 речни 

участъка извън населените места в област Бургас, от които с нарушена проводимост са 87 

участъка, с изпълнени предписания са 3 участъка, с добра проводимост са 66 

некоригирани  участъка и 26 коригирани участъка . За резултатите от проверките са 

изготвени обобщени констативни протоколи.     

На основание заповед № 2447/10.10.2022 г. на кмет на община Несебър се 

извърши 5 бр. проверки относно проводимостта на речните корита, дерета и 

отводнителни канали в урбанизирана територия в община Несебър. 

През отчетения период за осъществяване на контрол по Закона за защита при 

бедствия са извършени 695 проверки, от които 10 проверки по контрол на изпълнението 

на дадени предписания, 8 проверки по чл.157а, ал.2 от ЗООС и 208 междуведомствени по 

смисъла на т. IV от на Заповед № 1983з-103/21.02.2017 г. Резултатите от проверките са 

отразени в 748 бр. констативни протокола, 13 констативни акта и 3 докладни записки за 

отпаднали обекти. 

- Колективни и индивидуални средства за защита.  

През 2022 г. са извършени дейности по поддръжка и контрол на КСЗ, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и 

използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60/17.03.2009 г. (обн. 

ДВ. бр.23/27.03.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 февруари 2013 г.). 

Колективните средства за защита, актувани с актове за държавна собственост 

(АДС) предоставени за управление на МВР в областта са 14 бр. Със заповед № № 793з-

3/10.01.2022 г.на директора на РДПБЗН-Бургас е актуализиран състава на звеното за 

поддържане на колективните средства за защита, стопанисвани от регионалната 

дирекция. За организиране на контрол по поддържането им е изготвена заповед с № 793з-

4/10.01.2022 г. на директор РДПБЗН-Бургас.  

В изпълнение на чл. 20 от наредбата през периода е упражняван текущ контрол по 

поддържането на колективни средства за защита - КСЗ в готовност за използването им по 

предназначение. През отчетния период са извършени 28 проверки на КСЗ-държавна 

собственост, предоставени в управление на МВР. За всички КСЗ, предоставени в 

управление на МВР е подновена документацията регламентирана от посочената по-горе 

наредба.  Отделно от това са извършени на 34 КСЗ публична държавна, общинска и 

частна собственост. На две КСЗ частна собственост беше проведена процедура по 

сваляне от отчет  в ГДПБЗН-МВР - / БДЖ - Товарни превози и Спартак АД, но след 

проверка от комисия от община Бургас на същите беше предписано да се извърши 

ремонт. През периода беше извършена оценка на техническото състояние на 

скривалищата в област Бургас, държавна собственост от комисия, включваща експертен 



потенциал от членове на РК на КИИП – Бургас. Процедурата приключи с изготвянето на 

подробни количествени сметки на необходими СМР за превеждането на всяко КСЗ в 

състояне годно за пребиваване на уриващи се, като предстои остойностяване на 

оформянето на КСС за извършване на последващи ремонти. 

 

ДПК в процеса на инвестиционното проектиране и строителството. 

За 2022 г. в областта са заведени на контрол 1726 новостроящи и реконструиращи 

се обекти. Дейността на органите за ПБЗН осъществяващи ДПК при проектиране, 

строителство и контрол на строежите се води електронно в ИСУ-ПБЗН спазвайки правила 

за функциониране и използване на ИСУ-ПБЗН, обявени със заповед №1983з-

592/16.10.2019 г. 

Служителите работещи в направление ДПК и ПД и през тази година използваха 

дадените ни възможности за контрол по време на строителството чрез вписване на 

заповеди в заповедните книги на обектите. За периода са отчетени общо 6 бр. 

предписания при извършени 601 бр. проверки, като за сравнение през 2021г. същите са 

били 11бр. при извършени 466 бр. проверки. 

Общо в областта са издадени 614 бр. становища по смисъла на чл. 144 от ЗУТ. 

За сравнение през 2021 г. общо издадените становища по ЗУТ са 500 бр. 

Издадени са 2 бр. становища за въвеждане на строеж в експлоатация съгл. чл.33, ал.1, т.2 

от Наредба 8121з-882/25.11.2014 г. 

Издадени са общо 19 бр. решения за отказ за издаване на становище за 

съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за ПБ прил. № 28 от 

Наредба 8121з-882/25.11.2014 г. В сравнение с 2021 г. същите са били 16 бр. Решенията за 

отказ са изготвени от: Сектор ПКД при РДПБЗН – 10 бр., Първа РСПБЗН Бургас – 7 бр., 

Втора РСПБЗН Бургас – 2 бр. Изготвени са 6 бр. решения за прекратяване на 

производството по чл.56, ал.1 от АПК и 2 бр. по чл.125а, ал.4 от ЗМВР. 

Представители на службите за ПБЗН са взели участие в общо 274 приемателни 

комисии за въвеждане в експлоатация на нови обекти срещу 305 за 2021 г. 

 

ДПК на обекти в експлоатация. 

Дейността ни по това направление през първо тримесечие се извършваше при 

спазване на определените условия и разрешени режими във връзка с разпространението 

на COVID-19. 

В началото на годината всички РСПБЗН от региона уточниха и актуализираха 

списъците на обектите подлежащи на комплексни и контролни проверки и изготвиха 

графици за извършване на проверки в тях, в съответствие с изискванията на чл.16 и чл.17 

от  Нарeдба 8121з-882/25.11.14 г. Според вида на проверките обектите бяха въведени в 

интегрирана система за управление ИСУ-ПБЗН. Общо в Бургаска област в списъка за 

извършване на комплексни проверки са регистрирани 604 бр. обекти.  

 От заплануваните по график 182 бр. комплексни проверки са извършени 168 бр.  

Връчени са 168 бр. протоколи и са изготвени докладни за преустановена дейност за 14 бр. 

обекти.  

Съгласно изискванията на чл.17, ал. 3 и ал.4  от Наредба 8121з-882/25.11.14 г., в 

РСПБЗН бяха изготвени списък-графици за извършване на контролни проверки в 

обектите с възможност за пребиваване на 20 и повече човека, както и тези със застроена 

площ над 50м2. Съгласно чл.7, ал.1, т.8 от наредбата в РСПБЗН бяха утвърдени и списък 

графици за извършване на тематични проверки. След извършването им се изготвяха 

редовно справки до разпоредилия проверката. В ежедневната си дейност служителите 

упражняващи ДПК в областта през 2022 г. са извършили общо 2014 бр. контролни и 1544 



бр. тематични проверки в обекти и строежи. В сравнение с 2021 г., когато са извършени 

съответно 1890 бр. контролни и 1631 бр. тематични, отчитаме завишаване броя на 

контролните проверки и почти идентични показатели при извършване на тематични 

проверки. 

За отстраняване на констатираните нарушения през 2022 г. са връчени общо 676 

бр. разпоредителни документа, от които 168 бр. протоколи от комплексни проверки и 508 

бр. разпореждания срещу 638 разпоредителни документа, от които 134 бр. протоколи и 

504 бр. разпореждания за 2021 г. Видно от горните цифрови стойности през годината този 

показател е с по-висока стойност спрямо извършеното през 2021г. Изготвени са 997 бр. 

констативни протоколи след извършени контролни проверки срещу 984 бр. за 2021 г. 

В част от обектите не са осъществени планираните контролни проверки, поради 

затворени такива главно със сезонен характер в туристическите комплекси. 

През отчетния период в Бургаска област са извършени общо 20 бр. 

сертификационни проверки  срещу 7 бр. за 2021 г. Издадени са 13 бр. сертификати за 

съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност и 7 бр. решения за отказ за 

издаване на сертификат. 

През отчетната година е съставено 1 бр. уведомително писмо по чл. 27, ал. 2 от 

Наредба 8121з-882/25.11.14 г. до Началник РДНСК –Бургас за нарушение на правилата и 

нормите за пожарна безопасност в процеса на издаване на строителни книжа. За 

сравнение през 2021 г. са съставени 2 бр. уведомителни писма – по 1бр. по чл.27, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата. 

По искане на заинтересовани лица за издаване на становища беше извършена 

проверка в 5 бр. обекти, като са издадени 5 бр. становища по чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 

8121з-882/2014 г. 

През 2022 г. са издадени общо 57 акта за принудителни и административно-

наказателни мерки срещу 61 акта през 2021 г. През периода наложените принудителни 

мерки са общо 3 бр., а административно-наказателните – 54 бр., от които 53 бр. по ЗМВР 

и 1 бр. по ЗУТ. Една от наложените административно-наказателни мерки е срещу 

търговец за нарушаване на чл.129 от ЗМВР. 

Всичките съставени КАУНПНПБ се отнасят за спиране използването на 

инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие по смисъла на чл. 25, ал.1, т.3 от 

Наредба 8121з-882/25.11.14 г. Трябва да се отбележи, че регламентираната процедура по 

производство за налагане на ПАМ е тромава и свързана с обработка на голям набор 

документи, поради което често вместо да се прилага се изполват административно-

наказателни мерки срещу нарушителите. 

Във връзка с дадените ни правомощия от ЗУТ и писмо I-2331/30.01.2013 г. на Гл. 

секретар на МВР през отчетната година са съставени 1 бр. АУАН на строител срещу 4 бр. 

строител и 1бр. на проектант за 2021 г. Отчита се известно намаляне на дейността ни по 

този показател. Наказателното постановление за нарушението по ЗУТ е платено  от 

нарушителя. 

Усилията на състава по ДПК и ПД  в началото на годината бяха насочени към 

осигуряване на пожарната безопасност на обектите през есенно - зимния период, 

проверки на социални заведения, домове за възрастни хора, домове за деца с физически 

увреждания, домове за деца с умствена изостаналост, домове за хора с увреждания и за 

временно пребиваване на хора с увреждания, домове за медико социални грижи, хосписи 

и др, детски градини, проверки на туристически обекти във връзка с настъпването на 

летния туристически сезон, както и организацията за контрол през пожароопасния 

период. 



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

и ГДПБЗН-София рег.№ 198300-590/02.02.2022 г. бяха организирани по утвърден график 

рег. № 793р-637/23.02.2022 г. съвместни проверки в ДГС и ДЛС за проверка 

изпълнението на противопожарните мероприятия за 2021 г. и предвидените за 2022 г., 

както и готовността за откриване и гасене на пожари в горския фонд. Съгласно съвместен 

протокол рег. № 198300-3172/12.05.2022 г. на ГДПБЗН –МВР и ИАГ беше осъществен 

допълнителен периодичен контрол за изпълнението на противопожарните мероприятия в 

ТП – ДГС/ДЛС на ДП по чл. 163 от Закона за горите, УОГС, общинските и другите 

структури. За резултатите от проверките бяха изготвени съвместни протоколи за всяко 

ДГС и ДЛС.  

При настъпването на пролетно-летния пожароопасен сезон, обявен със заповед № 

РД-10-59/07.03.2022 г. на Областен управител на област Бургас, бе осъществен контрол 

по почистването на суха тревна растителност и горими отпадъци в сервитутните ивици на 

пътищата от републиканската пътна мрежа. Изпратени бяха писма до ръководители на 

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

Опазването на земеделските обекти, зърнените храни, фуражите и горския фонд 

от пожари през пожароопасния период бе една от приоритетните задачи за РДПБЗН 

Бургас и през тази година. 

Съгласно писмо рег. № 1983р-6146/26.04.2022 г. и на основание План рег. 

№8121р-7720/19.04.2022 г., относно „Дейността на ОДМВР по противодействие на 

престъпността и опазване на обществения ред при прибирането на селскостопанската 

продукция – реколта 2022 г.” бе изготвен план на РДПБЗН – Бургас с рег. № 793р-

1335/27.04.2022 г. за осигуряване пожарната безопасност в областта по време на 

прибиране на реколтата от зърнено-житни култури през 2022 година, съгласно който 

беше организирана и дейността на структурите в регионалната дирекция в тази насока.  

За разлика от 2021 г., когато засетите площи са били 918010 дка, през настоящата 

година отчитаме намаление с 29910 дка. спрямо 2021 г. Контролът се осъществяваше 

съгласно предварително разработени от началниците на РСПБЗН, графици за обход и 

контрол на обявените за жънене масиви. 

Намален е броят на възникналите пожари спрямо тези от 2021г. През настоящата 

година кампанията приключи с 2 бр. пожари, а през 2021г. същите са били 4бр. Сравнено 

с периода от 2015 г. до 2021 г. броят им е отново малък спрямо количеството на тогава 

възникналите произшествия. (2015 г.- 9бр., 2016 г.-4бр., 2017 г.- 15бр., 2018 г.– 12бр., 

2019 г. – 5бр., 2020 г. – 5бр., 2021 г. – 4бр.). 

През настоящата компания загубите вследствие на възникналите пожари възлизат 

общо на 85 дка. пшеница и 35 дка. ечемик. За сравнение реализираните загуби през 2021 

г. са 115дка. пшеница и 20 кръгли бали, а за 2020 г. са 70дка. и 950м2 пшеница. Видно от 

горните показатели е, че и през настоящата кампания реализираните загуби са сходни с 

тези от изминалите кампании на 2020 и 2021 г. 

През периода от 2017 г. до 2022 г. няма пострадали участници в прибирането на 

реколтата. 

В тази връзка за неспазване на установените правила и норми за ПБ през 

кампанията бяха приложени 7 бр. административно-наказателни мерки. Същите са за 

нарушения по Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и са наложени от 

служители на Първа РСПБЗН-Бургас – 3бр., Втора РСПБЗН-Бургас – 3бр. и РСПБЗН 

Средец – 1бр. 

Както и през миналата, така и през настоящата кампания се отчита, че пожарите 

свързани с палене на стърнища са сведени до минимум, причина за което може да се 



посочи навлязлата по-нова земеделска техника, както и предприетите мерки от страна на 

ГДПБЗН и ДФ „Земеделие” за обмен на информация на възникнали запалвания по тези 

причини, с цел ограничаване или спиране субсидиите на ползвателите на земеделски 

земи, където са възникнали подобни пожари. 

Във връзка с утвърден от Главен секретар на МВР план рег. №3286р-

20101/21.04.2022 г. за дейността на МВР по противодействие на престъпността, опазване 

на обществения ред, безопасността на движението и осигуряване на пожарна безопасност 

в курортните комплекси и курортите в страната през летния и зимния туристически сезон 

2022/2023 г., РДПБЗН –Бургас изготви план за дейността си рег.№ 793р-1419/03.05.2022 г. 

на базата, на който районните служби с наличие на активен летен туризъм в област Бургас 

изготвиха свой планове за дейноста си през периода.  

През периода предимно бяха извършени 923 бр. проверки на обекти 

експлоатирани главно през летния туристически сезон, като вследствие на тях бяха 

връчени за изпълнение 254 бр. разпоредителни документа и съставени 26 бр. актове за 

установяване на административни нарушения. 

Със заповед № 1983з-455/15.06.2022 г. на директора на ГДПБЗН –МВР за 

осъществяване на дейности по пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и 

извънредни ситуации на територията на община Несебър през летен сезон 2022 г. за 

първи път в областта бяха командировани в периода от 01.07. 2022 г. до 31.08.2022 г. 

общо 9 бр. служители на три групи по направление държавен противопожарен контрол. 

Извършената дейност от служителите бе отчетена с доклади №№7142р – 650/01.07.2022 

г., 7142р – 713/18.07.2022 г. и 7142р – 776/02.08.2022 г. в РДПБЗН – Бургас по отношение 

изпълнението на заповедта. Съгласно заповедта бе изготвен отчет-анализ до ГДПБЗН-

МВР рег. № 7142р-1012/04.10.2022 г. Възложено бе извършването на общо 46 бр. от 

планираните проверки (16 комплексни и 30 контролни на обекти за комплексна 

проверка), като поради трайно преустановяване на дейността в два обекта, служителите 

извършиха общо 44 проверки (15 комплексни и 29 контролни), дейност, която нямаше да 

бъде реализирана в тяхно отсъствие, предвид ангажирането на служителите по ДПКПД на 

РСПБЗН-Несебър с други задачи. От извършените от командированите служители 

проверки са връчени общо 15 протокола за резултатите от извършените комплексни 

проверки и 29 разпореждания по чл. 22 (общо 44 разпоредителни документа), като са 

констатирани общо 326 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност. 

 

Разрешителна и контролна дейност. 

През 2022 г. РДПБЗН Бургас няма дейност свързана с  издаване на нови 

разрешения на търговци по чл.129 от ЗМВР. Съгласно одобрен график се извършваха 

периодични и контролни проверки на регистрираните търговци от комисия в състав 

определен със заповед № 793з-215/15.07.2019 г. Общо през 2022 г. бяха извършени 

проверки на 1 бр. търговци по чл. 129 от ЗМВР. 

Оказване на методическа и експертна помощ на териториалните органи на 

изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования 

/ДФ/. 

През отчетния период на 2022 г. бе извършено първоначално обучение на 

нови 8 члена на „Доброволно формирование-Бургас“. 

 През 2022 г. участия в пожаротехнически занятия са взели доброволци от 

Доброволно формирование към община Царево и община Камено. Доброволци от 

Доброволно формирование към община Несебър са участвали като наблюдатели в 

организирана демонстрация по случай 14 септември. 

Относно участия на доброволци в дейности за предотвратяване или 



овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от 

тях беше получена информация за участия на доброволци от ДФ-община Несебър, ДФ-

община Царево, ДФ-община Бургас и ДФ-община Камено.  

 

Проблеми и нерешени въпроси. 

- РДПБЗН-Бургас не разполага с подходящи помещения и кадрово обезпечаване 

за извършване на авторемонтна дейност. 

- Определените средства по договори за доставка на тонер касети и канцеларски 

материали са крайно недостатъчни. След изчерпване параметрите по договора за 

осигуряване на консумативи за принтери, същите се осигуряват само за 

административните звена, финансирани от месечния лимит на дирекцията. 

- Липсата на централизирано финансиране на общински, областни състезания по 

„Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”,  младежките противопожарни 

отряди ”Млад огнеборец” и на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата”. Участието на РУО-МОН е повече от символично и се ограничава само в 

награждаване. 

- Некоректност от страна на проектанти и надзорни фирми при формулиране 

наименованията на строежите в проектната документация, както и различията между 

наименованията на туристическите обекти, определени в Закона за туризма, ЗУТ и 

Наредба Iз-1971/2009 г. 

- Отчитайки поетапната подмяна на техниката, като основен проблем в 

оперативното направление остава липса на специализирани оторизирани сервизи за 

поддръжка и ремонт на надстройките на пожарната и спасителна техника и 

специализираното оборудване. Значителен е недостигът на лични предпазни средства за 

служителите от дирекцията. Въпреки получените през последните години лични 

предпазни средства и ПТВ, същите са недостатъчни за обезпечаване на всички служители 

и структури от РДПБЗН-Бургас.  

- Нерешено остава осигуряването на финансови средства за физическо 

преместване на техническото оборудване на Областен контролен възел (ОКВ) и 

Алтернативния контролен възел (АКВ) от сградата на Областна администрация - Бургас в 

работно помещение в сградата на РДПБЗН-Бургас, за което е изпратена докладна записка 

рег. № 2802/10.09.2014 г. Помещаването на част от оборудването извън сградата, в която 

е разположен останалата част от ОЦ към сектор ПГСД на дирекцията, допълнително 

ангажира част от личния състав, който работи с него. В тази връзка, при необходимост от 

използването му е необходимо събиране на свободен личен състав. Неколкократно и през 

настоящия отчетен период са констатирани течове от покрива на сградата на Областна 

администрация – Бургас, за което са уведомени областния управител на Област Бургас и 

ръководството на ГДПБЗН-МВР, както и за опасностите, които създават за 

компрометиране на монтираните техника и оборудване. 

-Продължава да е актуален проблемът с липсата на критерии за 

производителност/ натовареност/ ангажираност на служителите упражняващи ДПК и ПД. 

На база на ясен, точен и измерим критерии ще бъде възможно прецизирането на броя 

служители от съответното ниво, необходими за реализирането на планираната дейност, 

предвид различните по брой и вид обекти в обслужваната територия. 

- Липсват средства за финансирането за сграда на Втора РСПБЗН-Бургас, 

въпреки издаденото разрешение за строеж в края на 2018 г. и изпратените детайлни 

обосновки до ГДПБЗН. 

- РСПБЗН-Несебър разполага с 25 щата за служители ангажирани с извършването 

на ПГСД. Обективни обстоятелства налагат дежурната смяна на РСПБЗН-Несебър, през 



по-голямата част от месеците юни и септември да се състои от 4-ма души, което 

затруднява осигуряването на адекватна навременна намеса и повишава нивото на риска 

при отработването на сигналите за произшествия. През месеците юли и август, 

благодарение на община Несебър, дежурната смяна беше от предимно в състав от 7 и 

понякога 8 служители. Това решение е временно и външно за ГДПБЗН-МВР и следва да 

бъде анализирана необходимостта и възможностите за въвеждането на форма на 

„динамичен щат“ за преразпределение на броя на служителите по структурни звена на 

национално ниво, предвид приоритетите на ГДПБЗН-МВР. 

- Липсата на интерес и мотивация на служители да участват в обявените конкурси 

за израстване от изпълнителска в ръководна длъжност за заемане на не превликателната 

длъжност Началник на УПБЗН – Малко Търново. 

- С отпадането на текстовете за изнесен екип в последната министерска заповед 

за определяне на гасителните райони в структурите на ГДПБЗН в страната, стои проблема 

със създадените изнесени екипи, дислоцирани в съседни общини обслужвани от една 

структура. 

 

Изводи и установени в резултат на анализа тенденции. 

- Организационно-управленската дейност на РДПБЗН-Бургас се осъществява 

съгласно изискванията на нормативните актове в МВР. 

- За качествено реализиране на ангажиментите по всяко направление е 

необходимо осигуряването на определен ресурс. Отсъствието на адекватно обезпечаване 

води след себе си влошаване на качеството на предоставяната услуга-пожарна 

безопасност и защита на населението.  

- Съгласно съществуващия капацитет на дирекцията, в условия на бюджетни 

икономии, съставът на РДПБЗН-Бургас до голяма степен изпълни на необходимото ниво, 

заложените дейности в целите на дирекцията за 2022 г. 

- От извършените оперативни дейности през 2022 г., организацията и 

взаимодействието със съставните части от ЕСС и други структури, става ясно, че 

провеждането на предвидените занятия по отделните видове подготовки, допринася за 

адекватната реакция и своевременно ограничаване и ликвидиране на възникналите 

произшествия. 

- От направения отчет-анализ става ясно, че остават нерешени редица въпроси 

през годините или решаването им в условията на недостатъчно финансово осигуряване 

при наличните потребности на РДПБЗН-Бургас за осъществяване на основните дейности 

по осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на обслужваната 

територия се случва с незадоволителни темпове, което е видно и от липсата на реакция по 

направените от дирекцията предложения за оптимизация и подобряване на нормативните 

и вътрешно-ведомствени актове, регламентиращи дейността на органите за ПБЗН. 

 

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността. 

- Актуализиране на документацията и привеждане на дейността на РДПБЗН-

Бургас, съгласно изискванията на нови и изменени нормативни актове. Изготвяне на 

предложения за промяна на съществуващи и проекти на такива, с цел оптимизация на 

дейността, във връзка с нарастващите ангажименти и повишаване на документооборота; 

- Повишаване на качеството на предоставяните услуги чрез изследване и 

анализиране на резултатите от обратната връзка от потребителите; 

- Недопускане на дисциплинарни нарушения следствие недостатъчно разбиране и 

прилагане на етичния кодекс за служителите от МВР;  

- Повишаване на нивото на готовността на органите за ПБЗН от област 



Бургас за реакция и оповестяване на съставните части на ЕСС при бедствия и извънредни 

ситуации чрез подобряване на професионалната подготовка на служителите от РДПБЗН-

Бургас чрез провеждане на ПТЗ и ПТУ, и своевременно осигиряване на информаиция по 

актуални въпроси; провеждане на учения и тренировка с НСРПО; подобряване дейността 

по взаимодействието със структурите на министерството и с органите на изпълнителната 

власт при ликвидиране на произшествия и кризисни ситуации, с цел недопускане на 

дублирани функции и оперативни действия и преразход на ресурс, чрез отстраняване на 

слабостите, констатирани в хода на съвместни занятия, учения и реални произшествия; 

- Поддържане на пожарната техника в състояние, позволяващо поддържането 

на постоянна оперативна готовност, за гарантиране безаварийната й работа при пожари, 

бедствия и други извънредни ситуации; 

- Оказване на съдействие за развитие на доброволните формирования за 

подпомагане на местна власт за при пожари, бедствия и извънредни ситуации – 

възстановяване на доброволното формирование в община Средец; 

- Търсене съдействие от ГДПБЗН и иницииране на възможности за осигуряване 

на финансови средства по европейски проекти и програми за развитието на проекта за 

сграда за нуждите на Втора РСПБЗН-Бургас и стартиране на процедура за нова сграда на 

Сектор СОД; 

- Търсене на възможност и подготвяне на документи и проекти за 

кандидатстване за финансиране въвеждането на мерки за енергийна ефективност в 

сградите а РСПБЗН – Царево, Средец и Айтос; 

- Утвърждаване на установените отношения с подрастващите с цел повишаване 

на противопожарната култура на населението и популяризиране на пожарникарската 

професия. 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ БУРГАС 

 

Регионална здравна инспекция - Бургас е юридическо лице на бюджетна издръжка 

към министъра на здравеопазването, със седалище седалище гр. Бургас. 

РЗИ-Бургас е създадена с Постановление на Министерски съвет № 1/ 06.01.2011 

г. за структурни промени в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 5/14.01.2011 г.) 

РЗИ- Бургас се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната 

власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъществяване на 

държавната здравна политика на територията на Област Бургас. При осъществяване на 

своите функции директорът на РЗИ-Бургас се подпомага от заместник-директор, на който 

със заповед е делегирал правомощия и е определил неговите функции. 

Структурата на администрацията на РЗИ, наименованието и броят на дирекциите, 

техните основни функции и числеността на персонала в тях, се определят в 

Устройствснпя правилник на регионалните здравни инспекции, издаден от Министъра на 

здравеопазването (обн. ДВ бр. 6/2011 г„ изм. и доп. ДВ. бр.69/2021 г.). 

Регионална здравна инспекция - Бургас е структурирана в обща администрация и 

четири специализирани администрации. Числеността на персонала на РЗИ-Бургас е 

определен в Приложение № 2 от Устройствения правилник на регионалните здравни 

инспекции и се състой от 130 щатни бройки. 

РЗИ извършва своята дейност в съответствие със Закона за здравето, 

Устройствения правилник на РЗИ, действащите в страната нормативни правила, 

изисквания и указанията на Министерство на здравеопазването. За извършваната дейност 

инспекцията събира държавни такси и извършва разходи в рамките на утвърдения 

годишен бюджет. 



Регионална здравна инспекция - Бургас, като териториален орган на Министерство 

на здравеопазването, организира и осъществява държавната здравна политика на 

територията на Област Бургас и реализира дейности, насочени към изпълнение на 

националните здравни приоритети на областно ниво. РЗИ-Бургас изпълнява на 

територията на област Бургас следните задължения и правомощия, свързани със 

промоция на здравето, надзора на заразните болести и по контрола на обектите с 

обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето 

на човека, факторите на жизнената среда: 

- промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите; 

- осъществяване на епидемиологични проучвания за динамиката на заболяемосгта и 

смъртността от хронични незаразни болести и проучване на причинната им връзка с 

въздействието на факторите на средата и начина на живот; 

- проучване разпространението на рисковите фактори, свързани с начина на живот, 

и разработване на мерки за ограничаването им; 

- проучване и анализиране спазването на физиологичните норми за хранене и 

изискванията за организирано хранене на различни групи от населението и изготвяне на 

предложения за оптимизирането им; 

- организиране и осъществяване на образователни дейности в областга на 

профилактиката на болестите и промоцията на здравето; 

- осъществяване на епидемиологични проучвания на регистрираните случаи и 

взривове от заразни заболявания, определяне на източници, фактори и пътища на 

предаване, предписване на противоепидемични мерки за контрол; 

държавен здравен контрол по спазване на установените с нормативен акт здравни 

изисквания за обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите 

сьс значение за здравето на човека, факторите на жизнената среда, надзор на заразните 

болести; 

- събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на 

здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване; 

- мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за 

здравето на населението, включително и извършване на анализ и оценка на резултатите, 

изготвяне на доклади и препоръки към местната власт, информиране на населението чрез 

интернет страницата на РЗИ и други средства за предоставяне на информация; 

- координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и 

проекти; 

- проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве; 

- организиране и осъществяване на дейности, свързани с международни и 

национални дни, посветени на здравен проблем; 

- разработване и осигуряване на разпространението на здравнообразователни, 

информационни и методични материали по актуални теми и активно взаимодейства със 

средствата за масова информация; 

- участие в регионални междуведомствени комисии; 

- подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на 

общественостга и повишаване на информираността на населението; 

- издаване на разрешения, удостоверения за регистрация, заключения, становища и 

сертификати; 

- участие при разглеждането на документи по процедурите посочени в Закона за 

устройство на територията и Закона за опазване на околната среда и др., свързани с 

оценката на здравния риск за населението; 

- организиране на защитата на населението от инциденти с химични, биологични и 

радиоактивни материали от случаен, естествен и умишлен характер. 

Териториална компетентност на РЗИ-Бургас относно дейностите по държавен 

здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на 

йонизиращи лъчения освен на територията на област Бургас, допълнително се 



разпростира и на територията на области Ямбол и Сливен (чл. 10, ал. 4 от Закона за 

здравето). 

Основнача ориентация на дейността на РЗИ-Бургас е спрямо здравето на човека, 

изграждане на гаранции за сигурност и защита на здравето на индивидите, семейството, 

групите и общностите, стяхно собствено участие, с ангажиране на всички компоненти на 

здравната система и на редица териториални органи на държавната и на местната власт, 

както и неправителствени организации з процеса на реализиция на основните цели за 

подобряване здравето на нацията и осигуряване на адекватни медицински грижи 

През 2022 г РЗИ-Бургас работи по организиране и ефективно осъществяване на 

държавната здравна политика на територията на Област Бургас, съгласно указанията за 

планиране от Министерство на здравеопазването и поставените в него цели: 

Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива. 

Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо 

ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с 

обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето 

на човека и факторите на жизнената среда. 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и последствията за здравето 

на основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - 

тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска 

физическа активност. 

Ограничаване заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявання чрез 

усъвършенстване и подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, 

профилактиката и контрола на заразните болести. 

Повишаване на административния капацитет на РЗИ за осигуряване на устойчиво 

развитие на човешките ресурси. Адаптиране на човешките ресурси към изискванията за 

непрекъснат процес на повишаване на квалификацията, на придобиване на нови знания и 

практически умения 

Приоритетните насоки в дейността на РЗИ-Бургас за 2022 г бяха определени, 

основавайки се на националните здравни приоритети, изискванията на нормативната 

уредба и специфичните географски, икономически и социални характеристики на 

областта, активно включване на професионални и неправителствени организации, 

сдружения, медии и др. Специфичните цели могат да се обобщят както следва: 

1. В областта на промоция на здравето и превенция на болестите: Прилагане 

на интегрирани модули за интервенция за намаляване факторите на риска 

(поведенчески, на жизнената среда) при различните възрастови и 

професионални групи и др. чрез използване на различни стратегии за 

координиране на дейностите на специалистите; 

2. В областта на надзора на заразните болести: Опазване на здравето на 

гражданите от заразни болести чрез поддържане на ефективен 

епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести. 

3. В областта на държавния здравен контрол: Опазване на общест веното 

здраве чрез поддържане и подобряване на ефективността на държавния 

здравен контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите и 

стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на 

жизнената среда, и усъвършенстване на системите за мониторинг на 

факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, 

питейни води, води за къпане, минерални води и др.). 

4. В областта на контрол на здравните дейности в лечебните и здравни 

заведения на областта: Повишаване ефективността на здравната система и 

качеството на здравните дейности. 

Основните функции на РЗИ-Бургас през 2022г. са насочени към: 



1. Утвърждаване на РЗИ-Бургас като орган, реално ангажиран с проблемите на 

здравеопазването и с опазването на общественото здраве; 

2. Цялостно обхващане на обществено-здравните проблеми и координиране на 

тяхното решаване; 

3. Повишаване на взискателността по отношение на контрола, постигане на по- 

високо ниво на организация на интегрирана контролна дейност; 

4. Подобряване управлението на здравната система на областно ниво, чрез 

изграждане и укрепване на законосъобразни, социално справедливи и икономически 

жизнеспособни основи за по-ефективно и ефикасно функциониране на здравната 

инфраструктура, 

5. Увеличаване ангажираността на всички участници в нея и привличане на нови 

партньори от други сектори; 

6. Планиране на разпределението на лечебната мрежа, чрез участие в 

актуализирането на областната здравна карта; 

7. Оптимизиране механизмите на взаимодействие в системата на здравеопазване - 

осигуряване на условия за непрекъснат процес на взаимовръзка и координация между 

първичната медицинска помощ (личните лекари), специализираната извънболнична 

помощ, болничната помощ и спешната помощ: 

8. Оптимизиране на взаимодействието с лечебните заведения по отношение 

профилактиката и контрола на заразните болести, включително подобряване на 

взаимодействието в условия на пандемия и обявена извънредна епидемична обстановка 

в страната; оптимизиране 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 здравеопазванего, като цялостна система и намаляване на здравната 

несигурност на обществото; 

14.  Осигуряване на пълна и адекватна защита на правата на пациентите; 

15. Изграждане на система за култура на безопасността на пациентите, при 

зачитане на тяхното достойнство; 

16. Гарантиране на високо качество на медицинските услуги; 

17. Развитие на дейносгга 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 жизнена 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 социални фактори на околната среда, 

както и на редица професионални въздействия, които могат да имат разрушителни 

последствия за здравето; 

24. Отговорно отношение към здравната закрила на лицата, попаднали временно 

или по-продължително време в рискови социални ситуации. Разработване и въвеждане 

на регионални и участие в национални програми със здравно-социален характер; 

25. Развитие на инфраструктурата и човешкия капацитет за извършване на 

произтичащите от нормативната уредба задължения. 

В контекста на основните функции на РЗИ-Бургас през 2022 г бяха определени 

следните цели на администрацията в долу изброените направления: 

1. Развитие на човешките ресурси: Събиране на информация за местата за специализанти 

за 2022 г. но реда на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването; 

2. Спешна медицинска помощ: 

- Подобряване на организацията на медицинската помощ при спешни състояния; 

- Осигуряване на постоянна и актуална информация за системата за спешна 

медицинска помощ, относно заетостта на болничните легла; 

3. Извънболнична и болнична помощ: 

- Анализ па потребностите на населението от здравна помощ и анализ на 

състоянието на лечебните заведения; 

- Определяне на адекватен статут на лечебните заведения, в зависимост от здравно- 

демографските показатели и потребностите от медицински услуги за област Бургас; 

4. Майчино и детско здраве: Изпълнение на дейности по Национална програма за 

майчино и детско здраве - масов универсален неонатален слухов скрининг; Здравно- 

консултативен център за майчино и дегско здраве 

5. Финансиране на здравеопазването: Устойчиво финансиране на медицинските 

дейности, извън обхвата на 330 

6. Обществено здраве: 

- Ограничаване на заболеваемост и смъртността от инфекциозни заболявания чрез 

подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и 

контрола на паразитните болести; 

- Повишаване ефективността на държавния здравен контрол като форма на първична 

профилакт ика и достигане високо ниво на съответствие с националните и 

европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, 

стоките и дейностите със значение за здравето на човека, и факт opin e на 

жизнената среда; 

- Изпълнение на дейностите по Национална програма за превенция на хронични 

незаразни болести 2021-2025 г.; 

- Ограничаване на рисковите за здравето фактори чрез повишаване информираността 

на населението; 

- Изпълнение на здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 

принадлежащи към етническите малцинства; 

7. Лекарствена политика 

- Намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани за медицински 

цели, ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични 

вещества; 

- Участие в дейността на Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) 

Осъществяване на контрол по спазване изискванията на регулаторните режими, 

въведени от Закона за контрол върху наркотичните вешесгва и прекурсорите; 

- Осъществяване на контрол на програмите за лечение с агонисти и агонисти- 

антагонисти на лица, зависими към опиоиди. съгласно Наредба № 2 от 2012 г. за 

осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонсти-антагонисти на 

лица, зависими към опиоиди; 



8. Международни проекти и е-здравеопазване: 

- Координиране на регионално ниво изпълнението на дейностите по проект 

BG16RFOPOO 1-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне 

на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания", финансиран 

по Оперативна програма "Региони в растеж"; 

- Дейности по превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулозата и вирусни 

хепатити; 

- Задьлбочаване на сътрудничеството с неправителствените организации за 

интегрирането им за предоставяне на услуги в здравния и социалния сектор; 

9. Публичност и информираност: 

-Повишаване на информираността на населението за риска от грип и свързаните с 

него усложнения и начините за предпазване; 

Повишаване нивата на здравната грамотност сред населението. 

Подобряване на достъпността и качеството на информацията, предназначена за 

професионалисти и общественост, по отношение на заболяванията, ползата и риска от 

имунизацията срещу морбили и рубеола. 

10. Защита на класифицираната информация. 

- Своевременно и качествено обработване на материалите и документите 

съдържащи класифицирана информация; 

- Своевременно проучване, издаване на разрешения за достъп до КИ и 

обучение на служителите заложени в списъка по чл. 37 от ЗЗКИ, 

- Извършване на годишна проверка на регистратурата за класифицирана 

информация 

През 2022 г. РЗИ-Бургас изпълняваше дейности по национални и регионални 

стратегии, програми, планове и проекти, насочени към осигуряване на условия за 

промоция на здравето и профилактика на заболяванията: 

- Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България за периода 2021-2025 г 

- Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния 

грип и на пневмококовитс инфекции при лица на и над 65 г. 

- Национална програма за изпълнение на Плана за действие към Националната 

стратегия за борба с наркотиците 2020-2024; 

- Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 

2021 - 2030 г. 

- Национална програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 

зависими към опиоиди; 

- Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 

2021 - 2024 г. 

- Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022 г.); 

- Национален план за действие за управление на устойчивите органични 

замърсители в България 2020 Г.-2ОЗО г. 

- Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021- 2025 

г. 

- Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в 

Република България, 2022 - 2025 г.; 

- Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 

инфекции в Република България за периода 2021-2025 г. Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от HIV/СПИН, хепатит В, хепатит С и 

половопредавани инфекции; 

- Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Р 

България 2021-2025 г. 

- Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027; 

- Националния план за действие за периода 2022-2023 г. към Националната 

стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021- 



2030; 

- Национален план на Република България за готовност при пандемия; 

- Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 

до 18 години (2021-2025 г.); 

- Национална стратегия за детето 2019-2030 г.; 

• Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021- 2030. 

• Регионална програма за психично здраве; 

• Регионална програма Здравословно хранене и физическа активност на децата в 

община Бургас. 

През 2022г. продължиха усилията на РЗИ-Бургас по ограничаване на 

разпространението на COVID-19 като специфичните дейности са насочени към 

- Поставяне под задължителна изолация на болни или заразоносители; 

- Поставяне под карантина на контактни лица и на лица, влезли на територията 

на страната от други държави; 

• Своевременно проучване и регистриране в Националната информационна система 

за борба с COVID-19 на всички потвърдени случаи, техните контактни лица и 

лица, влезли на територията на страната и подлежащи на карантина; 

• Регистрация на всички епидемични взривове в организирани колективи и в 

лечебни заведения, въвеждане и контрол на противоепидемични мерки за тяхното 

ограничаване и ликвидиране; 

• Контрол на противоепидемичния режим на работа, свързан с COVID-19 в лечебни 

заведения; 

• Организиране на имунизационната кампания срещу COVID-19 на регионално ниво 

и контрол на нейното изпълнение. 

Изпълнение на заложените цели, дейности, функции и задачи през 2022 г. 

допринесе за реализиране на следните резултати: 

• Осигуряване на оптимални параметри на жизнената среда, мониторинг на 

факторите на жизнената среда и намаляване вредното им въздействие върху 

индивидуалното и общественото здраве. 

• Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на 

ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за 

продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на 

жизнената среда, надзора на заразните болести и опазване на общественото здраве. 

• Подобряване на здравното състояние на населението в област Бургас чрез 

осигуряване на необходимата структура и организация в здравната система 

особено през време на условията на възникнала епидемична обстановка с цел 

задоволяване на здравните потребности на гражданите, вкл. и на определени групи 

от населението със специфични здравни потребности. 

• Спазване на принципите на достъпност, своевременност, достатъчност, 

равнопоставеност и качество на медицинската помощ. 

• Провеждане на системен, в съответствие със законодателството и 

препоръките на ЕС. мониторинг п оценка на факторите на жизнената среда, с оглед 

предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението в област Бургас. 

• Развитие на общественото здравеопазване в област Бургас с адекватен отговор на 

заплахите по отношение на здравеопазването. 

• Осигуряване на подходящи условия за провеждане на ефективна здравна промоция 

и профилактика сред цялото население и сред определени рискови групи. 

• Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на 

информираността на населението за основните предпоставки за здравословен 

начин на живот. 

• Постигане и поддьржане на висок имунизационеи обхват в тясно взаимодействие с 

всички ведомства, неправителствения сектор и местната власт с цел недопускане 

възникването на взривове от ваксинопредотвратими заболявания, с акцент върху 



обхващането на деца в риск и труднодостъпните групи от населението. 

• Опазване на общественото здраве чрез организиране на бърз отговор при 

възникване на епидемични ситуации, взривове и епидемии от заразни болести 

• Прилагане на интегриран подход за контрол на противоепидемичните мерки, 

въведени в условията на възникнала епидемична обстановка. 

• Изпълнение на дейности по програми и проекти в областта на опазване на 

общественото здраве 

• Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за 

резултатите от провеждания държавен здравен контрол. 

• Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното 

състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената 

среда и начина на живот с оглед разработване на регионални профилактични програми. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗОК БУРГАС 

 

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

осигуряване и свързаните с него обществени отношения.  

                Националната здравноосигурителна каса   планира,   договаря   закупува   за 

здравноосигурените лица медицинска помощ в рамките на обемите, договорени в 

националните рамкови договори и в съответствие с параметрите на разходите по 

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

              РЗОК Бургас  защитава правата на здравноосигурените лица, като им 

гарантира: 

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

обем пакет от здравни дейности; 

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

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

географски и/или административни основания; 

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

медицинска, на дентална помощ, и аптеки; 

          - висока степен на защита на данните в интегрираната информационна  

система; 

          - възможност на здравноосигурените лица да подават жалби пред директора  на  

РЗОК при нарушения на Закона за здравното осигуряване.  

           -възможност да получат подробна информация и документ, необходим за  

упражняване на здравноосигурнтелните им права в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност и действащите международни 

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

осигуряване; 

 

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

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

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

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

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

мерки за: 

- Гарантиране на свободен достъп и качествено лечение на здравноосигурените 

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

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

медицинската и на денталната помощ, и на аптеките; 

- Осигуряване и поддържане на адекватни професионални знания  и умения на 

персонала чрез постоянно повишаване на квалификацията; 



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

финансовия контрол на изпълнението на договорите с изпълнителите на медицинска 

помощ, на дентална помощ  и на аптеки; 

- Предотвратяване или ограничаване на потенциалните рискове за преразход на 

средствата по бюджетни параграфи в частта за здравноосигурителни плащания и 

административни разходи; 

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

медицинските стандарти и добрата медицинска практика при подписването на договори 

с изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ, и надежден контрол при 

изпълнението им. 

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

неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и  измерими 

одобрения в ежедневната работа. 

 

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

достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и 

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

договор с РЗОК. 

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

РЗОК Бургас залага следните ангажименти, в полза на териториалните обществени 

интереси: 

• Стриктно изпълнение на заложените политики и процедури от първостепенния 

разпоредител; 

• Рационално управление на бюджета и контрол на бюджетната дисциплина. 

• Ефективен контрол на договорните ангажименти, съобразно заложените бюджетни 

рамки; 

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

нови договори; 

• Повишаване качеството на медицинските дейности, чрез оптимизиране на 

контролната дейност; 

• Ефективно управление на човешките ресурси и поддържане на високи нива на 

квалификация на персонала; 

• Управление на активите, съобразно нормативните документи. 

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на  

качеството на живот на българските граждани чрез регулиране и повишаване на 

социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; 

подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при  

тяхното използване,въвеждане на механизми за достойно заплащане на 

медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между 

лекар и пациент. 

 

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

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

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

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

целесъобразни и т.н. 

 

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

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

отдели, сектори и поделения, със седалища по общини. 

Администрацията на РЗОК е обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на правомощията на директора на РЗОК, създава условия за 

осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически 

дейности по административното обслужване. Общата администрация включва звената, 



извършващи деловодна, финансово-стопанска дейност и управление на собствеността, 

дейности, свързани с управление на човешките ресурси, счетоводство, бюджет, правно 

обслужване и връзки с обществеността. 

Специализираната администрация подпомага директора на РЗОК за осъществяване на 

неговите правомощия в организацията и контрола на здравното осигуряване. Тя включва 

звена, извършващи предварителен и последващ контрол по отношение изпълнителите на 

първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска 

помощ, болнична медицинска помощ, дентална помощ, медико-диагностични дейности, 

както и контрола на аптеките и контрол на други здравноосигурителни плащания. 

 

Считано от 01.01.2022г. организационната структура на РЗОК гр.Бургас е следната: 

1. Ръководство 

1. Директор     

2. Заместник - директор  

2. Длъжност на пряко подчинение на Директора на РЗОК 

1. Финансов контрольор 

3. Обща администрация  

 Отдел „Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността” 

4. Специализирана администрация  

Отдел „Договаряне, информационно осигуряване и контрол на медицинска и 

дентална помощ и аптеки” 

  Сектор „Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки”  

  Сектор „Информационно осигуряване” 

Обща численост на персонала на РЗОК-Бургас 98 щатни бройки.  

 
1. Кратък административен отчет за дейността на отдел „АПСОД“  

1.Следене за законосъобразно и целесъобразно разходване на утвърдените бюджетни 

средства за здравноосигурителни и административни разходи 

2.Изготвяне на заявки и касови отчети за ЗОП за изпълнителите на извънболнична, 

болнична медицинска и дентална помощ, за лекарства, за медицински изделия в БМП, за 

ПКСС, за АСП, за МЗ. 

3.Изготвяне на Приложение 2 „Стойности и обеми на дейностите в БМП и стойности на 

медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени 

заболявания в условията на БМП“ – част Б, за ЛЗ-изпълнители на болнична медицинска 

помощ, на базата на утвърдените от НС на НЗОК, стойности за БМП за РЗОК и по ЛЗ за 

БМП. 

4. Контрол по усвояването на определените стойности за дейностите  за БМП по ЛЗ  - по 

месеци при спазване на Правилата за БМП.    

5. Определяне на брой СМД  и стойност МДД за всеки изпълнител на ПИМП и СИМП и 

изготвяне на Протоколи по тримесечия.  

6. Отпускане на допълнителен брой/ стойност СМД /МДД по тримесечия  от заделения 

резерв и допълнително отпуснати от НЗОК. 

7. Контрол по изпълнението на определеният брой /СМД/  и стойност МДД за 

изпълнителите на ПИМП и СИМП. Изготвяне на докладни записки за извършване на 

проверки на изпълнители на ПИМП и СИМП, с установени надвишения на определеният 

брой/стойност СМД/МДД над допустимите надвишения. 

8.Разрешение за назначаване на ЯМР и COVID, в рамките на утвърдения брой  от НЗОК 

на тримесечие или  в рамките на утвърдената на тримесечие стойност за МДД. 

9.Отчети за изпълнението на бюджета за здравноосигурителни плащания на тримесечие, 

част от общия тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на РЗОК. 



10.Годишен  отчет и доклад-анализ за изпълнението на бюджета за здравноосигурител-ни 

плащания. 

11.Осъществяване прием на граждани на място , отговори по телефона на въпроси и 

сигнали на ЗОЛ, даване разяснения и отговори по поставени проблеми. 

12. Подготвяне, издаване и обработване европейски формуляри по прилагане на 

регламентите за координация на системите за социална сигурност. 

13. Следене за  законосъобразността при сключване на договори с изпълнителите на 

медицинска, дентална помощ и аптеки, съгласно изискванията на закона, НРД и 

методичните указания на НЗОК. Проверка и съгласуване анексите към договорите. 

Осъществяване правна защита на интересите на РЗОК-Бургас. 

14. Подпомага сключването на договорите с външни юридически и физически 

лица.Осъществяване правна защита на интересите на РЗОК-Бургас.  

15. Осигуряване по пълномощие в предвидените от закона случаи процесуалното 

представителство на РЗОК-Бургас и защита интересите на РЗОК-Бургас по правни 

спорове. 

16. Участие в комисии и следи за законосъобразността на процедурите по Закона за 

обществените поръчки и Закона за държавния служител. 

17. Даване становища, участие в подготовката, разработването, оформянето и съгласуване 

издаваните заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни административни актове 

и документи по отношение на тяхната законосъобразност.  

18. Подпомагане Директора на РЗОК-Бургас при вземане на решения за налагане на 

административни и други санкции при допуснати нарушения от служителите на РЗОК-

Бургас. 

19. Обосновка законосъобразността на извършените действия от РЗОК-Бургас пред 

контролни и ревизионни органи. 

21. Завеждане докладните записки от началник отдели / сектори в РЗОК-Бургас и  

предаването им на Директора за резолюции по съответните направления–за изпъл-нение, 

за контрол и за сведение. ; Извеждане Заповеди на Директора на РЗОК-Бургас; Приемане 

и предаване документи за подпис на/от Директора и лични заявления от служителите. 

 
Kасовото изпълнение на бюджета на РЗОК – Бургас към 31.12.2022 година  

 

1. Параграф 01-00 –Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения –  1 666 285 лв. 

- §§ 01-01 Заплати и възнагр. на персонала зает по трудови 

провоотношения – 406 089 лв. От тях  380 858 лв са заплати. Оценка за ІV-то тримесечие 

на 2021 г. – 5 189 лв. Оценка за ІІ-ро тримесечие на 2022 г. – 7 018 лв. Оценка за ІІІ-то 

тримесечие на 2022 г. – 13 024 лв. Средносписъчния брой на персонала по трудово 

правоотношение е 25 души.; 

- §§    01-02  Заплати и възнаграждения на персонала зает по служебни 

правоотношения – 1 260 196 лв. От тях 1 159 323 лв. са заплати. Оценка за ІV-то 

тримесечие на 2021 г. – 12 368 лв. Оценка за ІІ-ро тримесечие на 2022 г. – 33 071 лв. 

Оценка за ІІІ-то тримесечие на 2022 г. – 55 434 лв. Средносписъчния брой на персонала 

по служебно правоотношение е 66 души. 

 
2. Параграф 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала –         

86 789 лв. 



          - §§ 02-01 За нещатен персонал нает по трудови правоотношения – 44 638 лв. 

Средносписъчния брой на персонала е 5 души; 

          - §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на 

възнаграждение – 34 750 лв. от тях за СБКО – 9 592 лв. и за облекло – 25 158 лв. 

          - §§ 02-08 Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение – 13 345 лв. 

          - §§ 02-09 Други плащания и възнаграждения – 28 466 лв. Изплатени от 

работодателя болнични листове 193 бр. за 28 466 лв. 

4. Параграф 05-51 – Осигурителни вноски от работодателя за Държавно 

обществено осигуряване  –  317 470 лв. 

5. Параграф 05-60 – Здравноосигурителни вноски от работодатели –  125 498 лв.  

6. Параграф 05-80 – Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодателя – 66 497 лв.  

7. Параграф 10-00 – Издръжка – 183 793 лв. 

-  §§ 10-11 Храна – 503 лв. 

 
IV. Параграф - 39–04 Здравноосигурителни плащания за медико -диагностична 

дейност  -  12 679 678 лв.   

    Утвърдената бюджетна сметка по & 39-04 “Здравноосигурителни плащания за 

медико-диагностична дейност” за 2022г. е в размер на 13 938 292 лв. Изплатените 

средства по & 39-04 “Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност” 

за 2022г. са в размер на 12 679 678 лв., в т.ч. изплатени суми: 

-  съгласно Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК 

на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и медико-

диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на 

обявена епидемична обстановка  - 190 659 лв. 

- еднократно допълнително заплащане – 2 208 025.05 лв. 

- Авансово заплащане – 121 000 лв. 

Изпълнението на бюджета по този параграф е 91 %. 

В РЗОК -Бургас през 2022година са сключени  36 договори с лечебни заведения за 

извършване на медико-диагностична дейност в извънболничната помощ,  а през 

2021г.  34 договори с лечебни заведения за извършване на медико диагностична дейност в 

извънболничната помощ. 

През 2022 г. най-голям е делът на плащанията за клинико-лабораторни изследвания /36.55 

%/ и  образна диагностика /27.90 %/.  

През 2021 г. най-голям е делът на плащанията за вирусология - 41.13 %,   следван  от 

клинична лаборатория – 29.01 %  и образна диагностика- 24.57 % . 

           На 10 000 регистрирани здравноосигурени лица осигуреността от договорни 

партньори - изпълнители на МДД за 2022г.е 0.91, при 1.03 през 2021 г. 

Средномесечен приход на един договорен партньор - изпълнител на медико-диагностична 

дейност за 2022 г. е  29 351 лв., при 15 219 лв. за 2021 г.  

 

V. Параграф – 39–05  Здравноосигурителни плащания за лекарства – 100 885 323 лв. 

Утвърдената бюджетна сметка по & 39-05 “Здравноосигурителни плащания за лекарства 

за домашно лечение” за 2022г. е в размер на 100 886 182 лв. Изплатените средства по & 

39-05 “Здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение” за 2022г. са в 

размер на 100 885 323 лв. Изпълнението на бюджета по този параграф е 100 %. 

1.Лекарства за домашно лечение – 60 603 435 лв., при 57 548 426  лв. през 2021г. 

Увеличението  на разхода  през 2022г., спрямо 2021г. в абсолютна стойност  е  3 055 013  

лв. или 5.31 на сто. 

През 2022 г. в  РЗОК - Бургас има сключени 165 индивидуални договори с аптеки, при 

163 аптеки през 2021 година.  

Средномесечен приход на една аптека за 2022 г. е  30 608 лв., при 29 421 лв. за 2021г.  

Среден разход за лекарствени средства на едно ЗЗОЛ за 2022 г. /195 435 броя ЗОЛ/е  310 

лв., при 301 лв. за 2021г./191 370 броя ЗОЛ/.  



На 10 000 здравноосигурени лица осигуреността от аптеки средно за 2022 г. е 5.02, при 

4.96 през 2021г. , т.е. една аптека през 2022 г. средно е обслужвала 1 993 ЗЗОЛ, при 2 018 

ЗЗОЛ през 2021 г. 

1.1.Заплащане на изпълнени електронни предписания с предписани лекарствени продукти 

за домашно лечение на територията на страната, чието ниво на заплащане е 100 на сто – 

1 456 385 лв.  

1.2.Медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната – 1 510 520 лв.  

1.3. Лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната – 57 636 529 

лв. 

 

Най- голям дял от общия разход на лекарства имат социално-значимите заболявания 

посочени в таблицата.  

 

 

 

      2. Лекарствена терапия на онкологично болни лица – 40 281 888 лв., при 34 381 

105 лв. 

Разходът  през 2022 година е 40 281 888 лв.,а през 2021 г.- 34 381 105 лв. Ръстът спрямо  

2021 г. е  5 900 783 лв. / 17.16 на сто/  

В РЗОК-Бургас има сключени договори залекарствена терапия на онкологичноболни лица 

с две ЛЗ за БМП – УМБАЛ Дева Мария и КОЦ-Бургас. Изплатените средства през 2022г. 

са двете ЛЗ за БМП, както следва: 
 

Лечебно заведение 2022 г. 

 общо 40 281 888 

УМБАЛ  Дева Мария  
4 841 656 

 КОЦ - Бургас  ЕООД 35 440 042 

 
 
През 2022 г. строго се наблюдаваха разходите за лекарствена терапия при онкологично 

заболявания.  

Заболявания 

2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 

брой 

болни 

брой 

болни 

изплатена 

сума 

изплатена 

сума 

среден 

разход 

на1 болен 

среден 

разход 

на1 болен 

Неинсулинозависим захарен 

диабет 
22 035 23 126 8 418 302 8 913 088 382 385 

Болести на дихателната 

система /Бронхиална астма и 

ХОББ/ 

8 437 8 653 4 634 710 4 540 118 549 525 

ИБС във всичките й форми 25 562 26 391 1 309 178 1 211 919 51 46 

Сърдечна недостатъчност 8 491 8 471 1 480 344 1 917 785 174 226 

Мозъчно-съдови заболявания 17 772 17 135 881 151 836 512 50 49 

Глаукома 5 463 5 388 437 783 382 193 80 71 

Грижи за колостома 329 333 479 161 459 514 1 456 1 380 

Хипертонична болест 6 676 6 550 222 784 202 617 33 31 

Генерализирана епилепсия с 

гърчове 
1 086 1 047 296 766 310 578 273 297 

Психични разстройства 918 870 74 609 69 708 81 80 



 Най-голям дял на разходите се наблюдава при амбулаторна процедуря А06 „Системно 

лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“, 

следван от Клинична пътека № 240 Продължително системно парентерално лекарствено 

лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения. 

 

VІ. Параграф – 39–06  Болнична помощ –    172 660 902 лв. в т.ч.  

    Утвърдената бюджетна сметка по & 39-06 “Здравноосигурителни плащания за 

болнична медицинска помощ” за 2022г. е в размер на 170 072 318 лв. Изплатените 

средства по & 39-06 “Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” за 

2022г. са в размер на 172 660 902 лв. в т. ч.: 

-  изплатени суми съгласно Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от 

НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и медико-диагностични 

дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична 

обстановка –   554 471 лв./  

- - еднократно допълнително заплащане – 1 209 576 лв. 

- Авансово заплащане – 5 539 309 лв. 

Изпълнението на бюджета по този параграф е 101 %. 

- за Клинични пътеки    – 145 052 386 лв.  

- за Клинични процедури     – 7 736 905 лв. 

- за Амбулаторни процедури    – 16 749 931 лв. 

Изплатени средства по чл.5 от ЗБНЗОК за 2022г- 3 121 680 лв. 

През 2022 година, както и 2021г.,  годишните общи стойности на разходите в БП се 

подчиняваха строго на Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1,ал.2 и ал.3 

от Закона за бюджета на НЗОК. 

Изплатените средства по видове дейности: 

- За дейности по чл.5, ал.1, т.1 , от Правилата по чл.4, ал.4 от ЗБНЗОК за 2022 

г.- 10 291 114 лв. , при 8 417 192 лв. през 2021г. , ръст 22 на сто. 

- За дейности по чл.5, ал.1, т.2 , от Правилата по чл.4, ал.4 от ЗБНЗОК за 2021 

г. /извън Приложение 1/ – 159 245 108 лв., при 112 714 911 лв. през 2021 г., ръст 41 на 

сто.  През 2022г. заплатените средства извън  Приложение 1 представляват 92 на сто от 

общия размер на изплатените средства, като през 2021 г. дела им е  е 93 на сто. 

Среден разход /за КП, КПр и Амб Пр / за преминал болен за 2022г. – 888 лв., при 745 лв. 

за 2021 г. 

Изплатените средства за болнична помощ през 2022 г. за дейностите за БМП по 

Приложение 1 извън Приложение 1 от Правилата за 28 ЛЗ за БМП, които РЗОК-Бургас 

има сключени договори са както следва: 

ЛЗ за БМП 2021 г. 2022 г. 

2022г. 

спрямо 

2021г.в 

абс.размер 

2022г. спрямо 

2021г.в 

отн.размер 

МБАЛ Айтос 1 819 499 2 075 874 256 375 14.09% 

МЦ Оксиком 446 695 512 866 66 171 14.81% 

МЦСП Д-Р Иванови - Младост ООД 69 750 76 602 6 852 9.82% 

УМБАЛ Бургас 27 568 555 31 666 008 4 097 452 14.86% 

МБАЛ Лайф хоспитал-Бургас 6 896 660 8 144 874 1 248 214 18.10% 

УМБАЛ Дева Мария-Бургас 16 446 790 17 331 617 884 828 5.38% 

МБАЛ Д-Р Маджуров-Бургас 3 095 029 3 507 061 412 033 13.31% 

МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД 17 914 689 20 828 441 2 913 752 16.26% 

СБАЛПФЗ-Бургас 1 689 284 1 928 944 239 661 14.19% 

СОБАЛ - Бургас ООД 932 751 1 277 591 344 840 36.97% 

НЕФРОЦЕНТЪР БУРГАС ООД 922 588 1 848 014 925 426 0.00% 

Спец.болница за рехабилит.-БМБ 943 247 1 080 716 137 469 14.57% 

КОЦ-Бургас 14 525 966 19 733 135.96 5 207 170 35.85% 



МБАЛ Средец 678 066 889 791 211 725 31.22% 

МБАЛ Карнобат 2 632 220 2 998 896 366 676 13.93% 

СБР Стайков и фамилия-Несебър 2 583 062 3 412 197 829 135 32.10% 

СБР "Мари" - Несебър 494 261 648 492 154 231 31.20% 

СБР Несебър АД 3 123 039 4 259 844 1 136 804 36.40% 

Диализа Етропал Бета -ЕООД 428 700 600 595 171 895 40.10% 

МБАЛ Поморие 1 219 571 1 080 625 -138 946 -11.39% 

СБР НК Поморие 1 429 480 1 832 790 403 309 28.21% 

ЦПЗ проф.д-р Иван Темелков - Бургас 374 563 189 50.53% 

ДКЦ св.Г.Победоносец-Бургас 14 980 17 935 2 955 19.73% 

ДЦ "ЕлМасри" ООД 1 508 240 1 456 655 -51 585 -3.42% 

АМЦСМП ОЧНА КЛИНИКА д-р 

ХУБАНОВ 493 577 534 319 40 742 8.25% 

СБР - Вита ЕООД 409 554 877 706 468 152 114.31% 

"НефроЛайф България - 

Специализирани центрове по 

хемодиализа"ООД 1 174 190 1 470 189 295 999 25.21% 

"МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД 11 671 287 39 446 883 27 775 596 237.98% 

МЦ доктор Стайков ЕООД 0 0 0 0.00% 

общо 121 132 103 169 539 222 48 407 119 39.96% 

 
VІI. Параграф - 39-07 Медицински изделия за болнично лечение – 2 484 504 лв. 

  Утвърдената бюджетна сметка по & 39-07 “Здравноосигурителни плащания за 

медцински изделия” за 2022г. е в размер на 2 484 505 лв. Изплатените средства по & 39-

07 “Здравноосигурителни плащания за медцински изделия” за 2022г. са в размер на 2 484 

505 лв. Изпълнението на бюджета по този параграф е 100 %. 

 Увеличението  на разхода  през 2022г., спрямо 2021г. в абсолютна стойност  1 610 

993 лв. или 184 на сто. 

РЗОК-Бургас има сключени договори за влагането на медицински изделия в болнична 

медицинска помощ с 6 ЛЗ за БМП. Изплатените средства за медицински изделия в 

болнична медицинска помощ по ЛЗ за БМП, са както следва: 

 
 

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 2021г. 2022г. 

2022г. спрямо 

2021г.в 

абс.размер 

2022г. 

спрямо 

2021г.в 

отн.размер 

УМБАЛ - Бургас  АД 370 645 708 868 338 223 91.25% 

МБАЛ  Лайф Хоспитал  ЕООД 0 11 040 11 040 100.00% 

УМБАЛ  Дева Мария  130 108 234 054 103 946 79.89% 

МБАЛ БУРГАСМЕД ЕООД 341 478 483 009 141 531 41.45% 

"МБАЛ "Сърце и мозък"ЕАД 23 340 990 743 967 403 4144.83% 

 КОЦ - Бургас  ЕООД 7 940 56 790 48 850 100.00% 

общо за РЗОК-Бургас 873 511 2 484 504 1 610 993 184.43% 

 

Броят на  вложените и заплатени медицински изделия през 2022г.е  2 143  броя , а 

през 2021г. -515  броя.  

 

VIII. Параграф – 39–10 „ Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 

“– 2 304 530 лв.           

    Утвърдената бюджетна сметка по & 39-10 “ Други здравноосигурителни плащания 

за медицинска помощ” 2022г. е в размер на за 2 305 953 лв. Изплатените средства по & 



39-10 “ Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ” за 2022г. са в 

размер на 2 304 530 лв. Изпълнението на бюджета по този параграф е 100 %. 

1. Здравноосигурителни плащания за медицинска помощ оказана в съответствие с 

правилата за координация на системите за социална сигурност – 1 823 590 лв. 

2. Плащания  за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравно-осигурени лица – 480 

940 лв. 

Най-голям дял в плащанията за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за 

координация на системите за социална сигурност имат изплатените средства за болнична 

помощ - 58 на сто, следвани от изплатените ваксини за здравноосигурени лица – 21 на сто 

и предоставените лекарства – 17 на сто.  

 

IX. Плащания от трансфери от МЗ по ал.1, р.3 от ЗБНЗОК –  2 326 611 лв. 

Утвърдена бюджетна сметка за Плащания от трансфери от Министерството на 

здравеопазването за 2022г.- 2 326 615 лв. Изплатените средства за Плащания от 

трансфери от Министерството на здравеопазването за 2022г.- 2 326 611 лв.  

 

1.Лекарствени продукти – ваксини – 72 720 лв. 

- в т.ч. ЦУ – 0 лв. 

- Поставяне РЗОК – 72 720 лв. 

2. Дейности за здравнонеосигурени лица – 970 487 лв. 

2.1.Дейности за здравнонеосигурени лица -  185 410 лв., в т.ч. 

- дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания – 

0 лв. 

- дейности по амбулаторно проследяване на болни с КВЗ  -        136 лв. 

- интензивно лечение       -  185 274 лв. 

2.2.Дейности за здравнонеосигурени жени по чл.82 ал.1 т.2 от ЗЗ – 542 834 лв., в т.ч. 

- профилактични прегледи за всички здравнонеосигурени жени  –    1 930 лв. 

- изследвания за всички здравнонеосигурени жени   -     1 304 лв. 

- акушерска помощ за всички здравнонеосигурени жени   - 539 600 лв. 

3.Суми по чл.37, ал.6 от ЗЗО - потребителски такси – 1 092 394 лв., в т.ч.: 

- за ПИМП – 767 663 лв. 

- за СИМП – 262 211 лв. 

- за ДП –         4 963 лв. 

- за МДД –     57 557 лв. 

  

4. Плащания за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за неосигурени лица  –74 960 

лв.,при 1 060 220 лв.  

-  ПИМП – 20 610 лв., при 453 280 лв. през 2021г. 

- СИМП – 41 770 лв., при 418 390 лв. през 2021г. 

-  БМП –  12 580 лв., при 188 550 лв. през 2021г. 

5. Плащания за отпуснати/ремонтирани ПСПСМИ  – 201 484 лв. 

6.Плащания за лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и 

чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, оказана от изпълнителите на ИБМП до 

влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното 

осигуряване – 156 809 лв. 

 

X. Плащания от трансфери от МЗ – 9 819 896 лв., в т.ч.: 

• Допълнителни трудови възнаграждения за БМП – 7 798 475 лв. 

• Допълнителни трудови възнаграждения за изънболнична помощ -   2 021 421 

лв., в т.ч. 

1.Допълнителни трудови възнаграждения за ПИМП – 1 186 360 лв. 

2.Допълнителни трудови възнаграждения за СИМП –    750 000 лв. 

3.Допълнителнни трудови възнаграждения за МДЛ –       85 061 лв. 

 

XI. Плащания от Агенцията за социално подпомагане – 95 247 лв., при 68 710 лв. за 

2021г. , в т.ч.: 



- Изплатени средства за лекарства на ветерани от войните за 2022г. – 4 229 лв.,  при  6 625  

лв. за 2021 г. 

- Изплатени средства за лекарства на военноинвалиди през 2022г.– 8 442 лв.,  при  7 283 

лв. за 2021 г. 

- изплатени средства за болнична помощ през 2022г.– 82 577 лв., при 54 803 лв. за 2021г. 

 Най-голям дял в плащанията от Агенцията за социално подпомагане имат 

изплатените средства за болнична помощ - 87 на сто, а за лекарства на военноинвалиди  – 

9 на сто.  

 

За периода  от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. преведените към НЗОК  суми от наложени 

санкции е в размер на 211 730 лв., при 152 080 лв. за същия период на 2021г. 

За периода 01.01.2022г. – 31.12.2022г. възстановените от ИМП надвзети суми и лихви по 

тях са в размер на 168 601 лв., при 122 948 лв. през 2021г.  

 

 

 Разходите за здравноосигурителни плащания се извършват в съответствие със 

Закона за бюджета за РЗОК при съблюдаване на строг режим на икономии и спазване на 

финансовата дисциплина чрез засилване и усъвършенстване на системата на 

вътрешен финансов контрол. Ефективността на бюджетните разходи на касата  може да 

се представи най общо чрез  следните критерии и задачи: 

Усвояване на предоставяните субсидии без отклонения по параграфи и подпараграфи, 

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

Обвързаност на натуралните и стойностни показатели без отклонение на средства в един 

или друг разходен параграф  - доказателство за спазване на финансовата дисциплина при 

разходване на бюджетните средства.  

 Съобразеност на здравноосигурителните плащания, от една страна -  с реалните 

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

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

Обективна преценка и разчет на заложените суми по всички бюджетни  

параграфи в рамките на бюджетната година. 

 Следене на разходите за БМП по отделни лечебни заведения, отчитане 

ежемесечно всички диспропорции в очакваното усвояване на средствата и актуализиране 

ежемесечно на договорени стойности на дейностите за БМП на договорите с 

изпълнителите. 

 

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

ЛЗ за 2022 г.  

 

 С цел повишаване качеството на медицинските дейности и спазване на стриктен 

контрол по договорните ангажименти, РЗОК – Бургас осъществи през 2022 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. 

Контролната дейност в Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас през 2022 г., 

подпомага Директора при организацията и реализацията на доброто управление на 

средствата по здравноосигурителния бюджет на РЗОК, чрез осъществяване на: 

• Контрол по сключването и изпълнението на ИД и извършване на текущ 

мониторинг на дейността на изпълнителите на извънболнична, дентална и болнична 

медицинска помощ в рамките на правомощията на отдел „Договаряне, информационно 

осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки”. 

• Защита на интересите на задължително здравноосигурените лица (ЗЗОЛ) чрез 

извършване на планови проверки и на проверки по подадени сигнали и жалби, 

гарантиране на законосъобразността на извършената и заплатена медицинска дейност от 

изпълнителите на извънболнична, дентална и болнична медицинска помощ чрез 

съществуващите контролни процедури.  



• Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба  и изменение и 

допълнение на НРД за медицински дейности, насочени към оптимизиране на 

организацията на дейността, подобряване на контролната дейност, подобряване 

ефективността на финансиране на лечебните заведения и защита правата на пациентите. 

Показателите за измерване на изпълнението в Годишния план за дейността на РЗОК за 

2022 г., са представени както следва: 

Броят на извършените проверки през 2022 г. е 1054,  с 21 проверки повече от 

извършените проверки през същия отчетен период на 2021 г. – 1033 проверки.  

През 2022 г. са извършени общо 98 проверки по сигнали и жалби, при 72 проверки по 

сигнали и жалби през 2021 г. 

В следващите таблици и анализи е представена последващата контролна дейност на 

РЗОК- Бургас, осъществявана върху дейността на договорните партньори на НЗОК по 

параметрите – извършени проверки, установени нарушения, наложени санкции и 

възстановени неправомерно получени суми по видовете изпълнители на Извънболнична 

медицинска помощ, Дентална помощ, Болнична медицинска помощ и Аптеки.  

 
Таблица № 1 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ В РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – 

БУРГАС  ПРЕЗ 2022 г.  СПРЯМО  2021 г. 

  

ИЗВЪРШЕНИ 

ПРОВЕРКИ /в 

т.ч. съвместни, 

по жалби и 

самостоятелни/ 

САМОСТОЯТЕЛНИ 

ПРОВЕРКИ  

ПРОВЕРКИ 

ПО СИГНАЛИ 

И ЖАЛБИ  

СЪВМЕСТНИ 

ПРОВЕРКИ С 

НЗОК  и др. 

ИНСТИТУЦИИ 

  2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

ИБМП 586 531 534 471 51 59 1 1 

ЛЗ ЗА БП 217 275 199 275 18 32 0 0 

АПТЕКИ 230 248 227 248 3 7 0 0 

ВСИЧКО 

ИЗВЪРШЕНИ 

ПРОВЕРКИ: 

1033 1054 960 994 72 98 1 1 

 
Общо извършените проверки през 2022 г. по видове изпълнители са : 

 - 531 проверки на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ, при 586 

проверки през 2021 г., с 55 проверки по-малко.  

 - 275 проверки на изпълнители на болнична помощ, при 217 проверки за 2021 г., с 58 

проверки повече.  

 - 248 проверки на аптеки, при 230 бр.  проверки за 2021 г., с 18 проверки повече.  

 

 За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., констатираните нарушения от 

извършените проверки на договорните партньори на Районна здравноосигурителна каса - 

гр. Бургас са общо 2024 броя. За същия период на 2021 г. са констатирани общо 2174 броя 

нарушения. 

За 2022 г. броят на констатираните нарушения по видове медицинска помощ и аптеки  е 

представен в Таблица № 2. 
 

Таблица № 2 

СПРАВКА ЗА ДОПУСНАТИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВИДОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 ПРЕЗ 2022 г. СПРЯМО 2021 г. 

 

  

ОБЩО НАРУШЕНИЯ 

2021 г. 2022 г. 



Всичко допуснати нарушения в ИБМ и ДП : 1236 1126 

Допуснати нарушения в ЛЗ за БП 681 437 

Аптеки 257 461 

Всичко допуснати нарушения в РЗОК : 2174 2024 

 

 През 2022 г. начислените и внесени суми от наложени санкции по видове 

изпълнители, спрямо 2021 г. са представени в следната Таблица № 3. 

 

 
Таблица № 3 

СПРАВКА ЗА НАЛОЖЕНИ / НАЧИСЛЕНИ  И ВНЕСЕНИ В РЗОК СУМИ ОТ НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ, СУМИ 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЛИХВИ ПО ТЯХ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ  
       

  

НАЧИСЛЕНИ 

ГЛОБИ И 

ИМУЩЕСТВЕНИ 

САНКЦИИ 

ВНЕСЕНИ ГЛОБИ И 

ИМУЩЕСТВЕНИ 

САНКЦИИ 

НАЧИСЛЕНИ 

СУМИ ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

ВНЕСЕНИ СУМИ 

ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

НАЧИСЛЕНИ 

ЛИХВИ  

ВНЕСЕНИ 

ЛИХВИ 

  2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

ПИМП-ИП 27050.00 30800.00 22200.00 36650.00 594.40 958.16 626.89 975.10 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИМП-ГП 2550.00 2000.00 2550.00 2000.00 173.00 173.00 173.00 173.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИМП-ИП 2850.00 7850.00 2850.00 10650.00 0.00 160.55 0.00 160.55 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИМП-ГП 550.00 50.00 500.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДКЦ 5000.00 3600.00 4500.00 3600.00 0.00 36.50 0.00 36.50 0,00 0,00 0,00 0,00 

МЦ 8950.00 7000.00 8500.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СМДЛ 7900.00 1200.00 7500.00 2000.00 0.00 443.50 0.00 443.50 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИМП по 

чл. 14 
50.00 200.00 50.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КДН - 

ЦКВЗ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИДП-ИП 21400.00 10550.00 18050.00 15050.00 6291.95 9885.32 5359.49 10649.02 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИДП-ГП 2050.00 800.00 2050.00 800.00 720.80 557.75 720.80 557.75 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЦ 100.00 100.00 100.00 100.00 72.48 15.31 72.48 15.31 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИДП-ИП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

СИДП-ГП 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Аптеки 16800.00 25010.00 19680.00 25380.00 3891.60 8854.22 5510.84 8417.02 257.14 710.06 741.95 704.97 

БМП 64750.00 103950.00 63550.00 109407.50 131967.70 155263.90 109855.00 184216.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

ОБЩО: 160000.00 193110.00 152080.00 212887.50 143711.93 176348.21 122318.50 205644.05 257.14 710.06 741.95 704.97 

 

 
Финансовите резултати за отчетния период на 2022 г. показват, че непосредственият 

контрол в РЗОК – Бургас се изпълнява все по-компетентно и прецизно. Своевременно се 

възстановяват неправомерно получените суми и сумите от наложени санкции на 

проверените договорни партньори. Повишена е ефективността на контрола, 



професионалните познания и умения на служителите, подобрена е  екипността при 

изпълнение на поставените задачи. 

 

Общият брой на подадените писмени жалби в Районна здравноосигурителна каса – гр. 

Бургас през 2022 г. са 114 броя, регистрирани съгласно въведената система за управление 

на жалби. На всички писма, сигнали и жалби е отговорено своевременно в 

законоустановения срок.  

Извършени са общо 98 проверки от контрольори на РЗОК – Бургас, от които:  

- 59 броя проверки на изпълнители на ИБМП и ДП,  

- 32 броя проверки на ЛЗ за БП  

- 7 броя на аптеки.  

На 1 бр. от жалбите е направена проверка по документи. 19 бр. от постъпилите жалби и 

сигнали не изискват извършването на проверка; 10 бр. от всички входирани жалби са 

препратени до друга институция /РЗИ, БЛС, БЗС/ за разглеждане по компетентност. 

 

XIII. Образуваните съдебни производства за 2022г., по които страна е РЗОК или 

НЗОК на територията на Бургаска област са : 

  I.  Административни производства по АПК: 

 1. В извънболнична помощ:   

• 7 бр. висящи производства –  производства пред АС-Бургас и ВАС 

 

 2. В болнична помощ: 

• 88 бр. висящи производства пред АС-Бургас и ВАС  

 

3. В аптеки: 

• 4 бр. висящи производства пред АС-Бургас и ВАС  

 

4. Други:  

• 4 бр. висящи производства пред АС-Бургас и ВАС 

 

 II.  Административни производства по ЗОДОВ: 

• няма  

 

 III.  Производства по ГПК: 

• 6 бр. висящи търговски дела пред Районен,  Окръжен, Апелативен съд и 

ВКС  

 

Утвърждаването на механизмите на здравното осигуряване е ключ към постигане на 

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

хората, в качеството на предоставените здравни услуги и равнопоставеността при тяхното 

ползване, в регулирането на финансирането и ефективното използване на средствата за 

здравеопазване. 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО БУРГАС 

 

Приоритет в дейността на РУО – Бургас през 2022 г. бяха дейностите за 

повишаване качеството на предучилищното и училищното образование, за осигуряване на 

равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното 

възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите, с акцент 

върху дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, върху дейностите за пълноценната социализация за 

децата и учениците от етническите малцинства, както и на тези със специални 

образователни потребности и/или хронични заболявания.  



Повишено е качеството на средното образование, осигурен е равен достъп и 

всеобхватност в системата на средното образование, осигурени са условия за 

организиране и провеждане на качествен образователен процес в детските градини, 

училищата и ЦПЛР в област Бургас. Осигурено е материално обезпечаване на обучението 

на децата и учениците от област Бургас. Осигурени са условия за интегриране и за 

качествен образователен процес на деца със специални образователни потребности 

(СОП), деца от етнически малцинства и деца в неравностойно положение. 

Формиране и реализиране на политики за качествено предучилищно и 

училищно образование през 2022 г. 

  - Извършени са всички дейности, свързани с осъществяване на  държавния план – 

прием – приемни изпити, класиране и записване на учениците.  

  - Извършено е съгласуване на Списък-образец №1 на училищата, Списък-образец 

№ 2 на детските градини и Списък- образец №3 на  РЦПППО, ЦСОП, ЦПЛР за учебната 

2022/2023 г. 

  - Осигурено е методическо подпомагане на учителите за осъществяване на 

качествен образователно-възпитателен процес. 

  - Проведени са работни съвещания с директорите на училищата – за организиране 

и провеждане на ДЗИ, за организиране и провеждане на национално външно оценяване.  

  - Проведени са работни съвещания с директори, заместник-директори и учители; 

разработени са методически указания и презентации за учителите по всички учебни 

предмети, за ресурсните учители и учителите, преподаващи в началния етап на основната 

образователна степен, с насоки за работа по всяка предметна област през учебна 

2022/2023 година. 

  - Проведени са консултации с учители и директори по актуални въпроси на 

обучението и възпитанието на децата и учениците. 

  - Осъществени са работни срещи с  новоназначени учители от област Бургас с цел 

оказване на методическа подкрепа.  

  - В Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г. са включени 53 

училища от 7 общини на област Бургас (39 % от училищата в областта). В Списъка на 

иновативните училища за учебната 2022/2023 г. са включени 51 училища от 8 общини на 

област Бургас (37 % от училищата в областта). 

  - Методически са подпомогнати иновативни неиновативни училища, които се 

включиха в програмата за обмяна на добри практики по НП „Иновации в действие“. 

  - Оказана е методическа подкрепа на  41 иновативни училища от област Бургас, 

които  прилагат проектно-базираното обучение като успешна формула за реализиране на 

качествено обучение. 

  - Извършени са проверки за осъществяване на иновативната дейност в 30 училища, 

които за пръв път  прилагат иновация и/или в които иновацията приключва. 

   

  Управление на качеството. 

  - Осъществява се системен контрол върху дейността на образователните 

институции в област Бургас - детски градини, училищата,  ЦПЛР, РЦПППО, ЦСОП. 

  - Извършени са планираните тематични и текущи проверки.  

  - Извършени са проверки за изпълнение на задължителни предписания. 

  - Извършени са проверки по сигнали и жалби. 

Оценяване на резултатите от обучението. 

- Проведено е Национално външно оценяване (НВО) в ІV, VІІ и  Х клас и 

държавни зрелостни изпити (ДЗИ) през учебната 2021/2022 г.: 

✓ в ІV клас  – в 100 училища с 3416 ученици по БЕЛ, 3402 ученици по 

математика; 

✓ в VІІ клас  – в 108 училища с 3865 ученици по БЕЛ, 3850 ученици по 

математика, 154 ученици по чужд език;  

✓ в Х клас – в 48 училища с 3109 ученици по БЕЛ, 3089 ученици по 

математика; в 20 училища с 253 ученици по чужд език и в 11 училища със 

158 ученици по дигитални компетентности;  



✓ Организирани и проведени са Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) – сесия 

май 2022 г.: І ДЗИ  (БЕЛ) - 2824 ученици; ІІ ДЗИ – 1472 ученици по 

профилиращ предмет и 1270 ученици на Държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация (ДИППК) - в т.ч. 1151 ученици на изпит/тест 

по теория на професията и 119 ученици на защита на дипломен проект; 

допълнителен ДЗИ по желание – 102 ученици;  

✓ Организирани и проведени са Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)  – сесия 

август-септември 2022 г.: І ДЗИ  (БЕЛ) - 435 ученици; ІІ ДЗИ – 161 ученици. 

- Изготвени са анализи на резултатите от проведените национални външни 

оценявания, държавни зрелостни изпити и външни оценявания.  

- Набелязани са мерки за подобряване на резултатите през следващата учебна 

година. 

- Извършени  са тематични проверки в училища с ниски резултати. 

- Проведени са онлайн обучения на учители. 

 

Ориентиране на средното образование към пазара на труда. 

- Проучено е състоянието на пазара на труда в региона, извършени са проверки на 

условията за осъществяване на обучението по нови профили и професии в училищата.  

- Приемът в професионалните гимназии за учебната 2022/2023 година е съгласуван 

с Комисията по заетостта към Областна управа – Бургас и Дирекции “Бюро по труда” в 

областта. 

Информационни и комуникационни технологии в българските училища. 

- 100% от училищата в областта са обхванати от Националната електронна 

информационна система на предучилищното и училищното образование. 

- Оказано е съдействие на училищата за осигуреност с електронни уроци за всички 

класове. 

- Училищата са осигурени с антивирусен софтуер. 

Квалификация, кариерно развитие и диференцирано заплащане. 

- Оказано е съдействие при организиране на обучения за квалификация и кариерно 

развитие на педагогическите специалисти от образователните институции в областта; 

- Проведени са работни срещи с учители по учебни предмети по плана за 

квалификация на РУО – Бургас; 

- Проведени са обучения и работни  срещи по проблемите на образованието с 

управленски кадри, учители, педагогически съветници, организирани от РУО – Бургас със 

съдействието на ДИУУ, ВУЗ и други обучителни институции. 

Формиране и реализиране на политики за достъп до качествено образование. 

- Изпълненяват се дейностите за прилагане на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система. 

- Осигурява се превоз на учениците в основната образователна степен до 

училищата извън населеното място. 

- Оказана е методическа помощ на новоназначени учители. 

- Извършено е консултиране и методическо подпомагане на учители, работещи в 

слети паралелки. 

- Осигурено е безвъзмездно ползване на учебни помагала,  учебници и учебни 

комплекти за децата от ПГ и учениците І – VІІ клас. 

- РУО – Бургас участва в дейностите по прилагане на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – сформирани са 32 екипа за 

обход, в които са включени представители на различни институции. 

Приобщаващо образование на деца и ученици със специални образователни 

потребности.  

- Издирване, оценяване и насочване на децата със СОП към подходяща форма на 

обучение. 

- Поддържане на база данни на децата със СОП в региона. 



- Организиране на срещи и консултации със специалисти – психолози, педагози и 

логопеди за запознаване с принципите на приобщаващото образование и изготвянето на 

индивидуалните програми за обучение и развитие.  

- Контрол върху изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците в 

индивидуална, дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна или дуална форма на 

обучение съгласно изискванията на чл.95, ал.2 от ЗПУО. 

- Извършена оценка на деца и ученици от РЕПЛР. 

- Контрол, оценка, анализ и методическо подпомагане за реинтеграция и 

ресоциализация на ученици с девиантно поведение. 

- Реинтеграция на отпаднали от  системата деца. 

- Диагностициране на учениците, застрашени от отпадане и/или с образователни 

затруднения. 

- Методическа помощ за провеждане на ефективни превантивни мерки за 

предотвратяване на отпадането на децата от училище и консултиране на педагогическите 

колегии и директори на училища за намаляване риска от отпадане. 

Приобщаващо образование за деца и ученици от етническите малцинства. 

- Извършват се дейностите, предвидени в Плана за изпълнение на Стратегията за 

образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

- Оказва се съдействие на директорите на образователните институции за обхват на 

подлежащите на задължително обучение деца и ученици от етническите малцинства. 

- На областно ниво са разработени Мерки за превенция на отпадането от училищно 

обучение. 

- Извършвани са проверки, събиране, обобщаване на информация от училищата, 

изготвен е анализ и са предприети мерки за предотвратяване на отпадането от училище и 

риска от отпадане. 

- Осигурено е материално обезпечаване на обучението на децата и учениците от 

област Бургас. 

- Осигурени са условия за интегриране и на качествен образователен процес на 

деца и ученици от етнически малцинства. 

 Стимулиране и подпомагане на деца и ученици с изявени дарби. Подпомагане 

личностното развитие на децата и учениците. 

- РУО – Бургас оказва методическа помощ и съдействие на училища, работещи по 

проекти, свързани със здравното, екологичното и гражданско образование. 

- Оказвана е методическа помощ и е координирано предоставянето на стипендии 

на деца с изявени дарби. 

- Домакинство при реализиране дейностите, планирани в Национален календар за 

изяви по интереси  в общините Сунгурларе, Несебър, Бургас. 

- Участие на РУО – Бургас като съорганизатор в провеждането на: Националния 

литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2022 г.; Националната ученическа философска 

конференция „Човек – свят“; Националния конкурс за детска рисунка „Трифон Зарезан“ – 

2022 г. 

- Организирани са и са проведени състезания, конкурси, олимпиади по учебни 

предмети. 

- Осъществено е неформално обучение в областта на  здравето на децата и 

учениците, опазването на околната среда, правата на децата. 

- Оказано е съдействие за организиране и провеждане на обучителни курсове и 

семинари от страна на ЦПЛР – обучение по английски език и ИТ на децата от детските 

градини и от І клас на училищата в община Бургас. 

- Организирани са дни на отворените врати в отделни училища и седмица на 

професионалните умения, както и други инициативи независимо от обявената 

епидемична обстановка; 27 училища се включиха в Седмицата на средното образование с 

цел популяризиране на профили и професии. 

- Осъществени са редица събития, които са насочени към популяризирането на 

дуалната система на обучение. 

 

Реализиране на политики за учене през целия живот. 



- Проведени са квалификационни изпити по теория и практика в професионалните 

гимназии и в средните училища с професионални паралелки за придобиване 

квалификация по професии. 

- Осигурено е професионално образование на възрастни – в самостоятелна, задочна 

и вечерна форма на обучение. 

- Оказано е съдействие на  професионалните гимназии, работещи по проекти. 

- Осъществява се консултиране и методическо подпомагане на училищата, 

кандидатстващи по програма „Ограмотяване на възрастни – 2”. 

- Осъществява се кариерно консултиране и ориентиране на ученици от кариерни 

консултанти към ЦПЛР - Бургас. Консултирани са 1302 ученици от V до XII клас. 

- Осъществява се методическо подпомагане на училища, работещи по „Еразъм+“. 

- На официалния сайт на РУО – Бургас се публикува информация за дейностите на 

РУО - Бургас и на училищата  от областта за реализацията на проекти по програмата 

„Еразъм+“. 
 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТСБ ЮГОИЗТОК 

 

Съгласно Закона за статистиката (ЗСт) администрацията на НСИ се състои от 

централно управление и 6 териториални статистически бюра (ТСБ). 

Съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗСт ТСБ са административни звена, които осъществяват 

функциите и задачите на НСИ по производството и разпространението на статистическа 

информация на регионално ниво. Те са формирани съгласно Класификацията на 

териториалните единици за статистически цели в България (NUTS), утвърдена със 

Заповед № РД 07-24/17.01.2013 г. на председателя на НСИ, обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2013 

г., в сила от 12.02.2013 г.,  

ТСБ - Югоизток, с център град Бургас, обхваща територията на 

административните области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, която представлява 

17.8% от общата територия на страната. 

  

I. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ТСБ – ЮГОИЗТОК 

 

Съгласно Устройствения правилник на НСИ, председателят на НСИ определя 

структурата, числеността и длъжностните разписания в ТСБ и назначава директора на 

ТСБ; 

През 2021 г. според утвърдените от председателя на НСИ структура, численост и 

длъжностно разписание, организационно-управленската структура на ТСБ - Югоизток 

(фиг. 1), е непроменена в сравнение с предходните пет години. Тя е следната: 

Фиг. 1. 

Организационна схема на ТСБ - Югоизток, в сила от 01.10.2015 година 
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Спазени са регламентираните от Закона за администрацията основни изисквания 

към структурирането на администрацията, в този смисъл ТСБ - Югоизток се състои от 

обща и специализирана администрация. Общата численост в ТСБ – Югоизток е 82 щатни 

служители и e най-малобройна сред 6-те териториални статистически бюра. Последното 

актуално длъжностно разписание на ТСБ - Югоизток е към 01.10.2021 година. 

Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, директорът на ТСБ - 

Югоизток отговаря за изготвянето на поименно разписание на длъжностите. Поименното 

разписание на длъжностите в ТСБ - Югоизток се изготвя от началника на отдел „Обща 

администрация” ежемесечно или при настъпила промяна (назначаване, напускане и др.) и 

е структурирано по следния начин: 

А. Ръководство 

▪ Директор - 1; 

Б. Обща администрация, в т. ч.: 

▪ Отдел „Обща администрация” – 7 служители, от които: 1 началник на отдел, 1 

главен счетоводител, 2 главни експерта, 1 старши експерт, 1 главен специалист 

и 1 шофьор - изпълнител; 

В. Специализирана администрация, в т. ч.: 

▪ Отдел „Статистически изследвания - Бургас” – 24 служители, в т. ч. 1 началник 

на отдел;  

o Сектор „Бизнес статистика” – 11 служители, от които 1 началник на 

сектор, 6 главни експерта, 2 старши експерта и 2 младши експерта; 

o Сектор „Социална статистика и анкетни проучвания” – 12 служители, от 

които 1 началник на сектор, 3 главни експерта, 3 старши експерта, 4 

младши експерта и 1 главен специалист. 

▪ Отдел „Статистически изследвания - Сливен” – 16 служители, от които 1 

началник на отдел, 7 главни експерта, 4 старши експерта, 3 младши експерта и 

1 главен специалист; 

▪ Отдел „Статистически изследвания - Стара Загора” – 20 служители, от които 1 

началник на отдел, 9 главни експерта, 5 старши експерта, 4 младши експерта и 

1 главен специалист; 

▪ Отдел „Статистически изследвания - Ямбол” – 14 служители, от които 1 

началник на отдел, 6 главни експерта, 3 старши експерта и 4 младши експерта. 

За обезпечаване на работния процес на всеки служител в ТСБ - Югоизток е 

предоставено работно място с персонален компютър, свързан чрез корпоративната мрежа 

на НСИ с изградения сървърен център и централизираните информационни ресурси, с 

които работи. За всеки служител е определено персонално ниво на достъп и лична парола. 

Устройственият правилник на НСИ, създадената вътрешно-организационна 

структура и длъжностно разписание на ТСБ - Югоизток, утвърдени от председателя на 

НСИ са основните инструменти, гарантиращи ефективно управление.  

 

II. ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ГЛАВНА ЦЕЛ НА ТСБ - ЮГОИЗТОК  

Съгласно чл. 34 от Устройствения правилник на НСИ, ТСБ – Югоизток е 

второстепенен разпоредител с бюджет към НСИ и осъществява: 

1. провежда държавната политика в областта на статистиката на територията на 

региона, в който се намира; 

2. осъществява събирането и обработването на статистически данни за 

изследванията, предвидени в НСП, от респондентите (статистическите единици) на 

територията на региона, в който се намира; 

3. събира, обработва и разпространява статистическа информация на основата на 

утвърдени методологии и методики за провеждане на статистически изследвания, 

включени в НСП, и по заявки на потребители; 

4. осъществява контрол и координация на изпълнението на статистическите 

наблюдения на територията на региона, в който се намира; 



5. поддържа постоянен контакт с ЦУ на НСИ, което осъществява цялостното 

ръководство по планирането и провеждането на статистическите изследвания чрез 

специализирани отдели; 

6. предава и получава данни на и от други структури на НСИ съгласно Правилника за 

разпространение на статистически продукти и услуги. 

 

▪ Мисията на Националната статистическа система на Република 

България (НСС), е да осигурява безпристрастна, обективна, навременна и точна 

информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната 

сфера, демографията и околната среда в отговор на нарастващите информационни 

потребности на всички групи потребители.  

 

▪ Визията: Модерна и ефективна НСС, гарантираща високо качество на 

статистическия информационен продукт и доверие от страна на потребители и партньори.  

 

Мисията и визията за развитие се осъществяват при спазване на Фундаменталните 

принципи на официалната статистика на Организацията на обединените нации (ООН) и 

на принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика. 

 

▪ Главната цел е да се усъвършенства разработването, производството и 

разпространението на качествена статистическа информация за всички групи 

потребители, съобразно техните информационни нужди. 

 

Мисията и визията и целите на НСС са определени в „Стратегията за развитие на 

НСС на Република България, 2021 - 2027 година“. Въз основа на „Стратегията за развитие 

на НСС на Република България, 2021 - 2027 г.“ в ТСБ-Югоизток са разработени с 

участието на началниците на отдели Годишни цели и приоритети на ТСБ - Югоизток за 

2022 г. Същите са утвърдени със заповед № ЮИ-РД-04-11/17.01.2022 г. на директора на 

ТСБ – Югоизток. 

Основните цели и приоритети, за чието осъществяване целият екип на ТСБ – 

Югоизток работи активно през изминалата година, са базирани на определените в 

„Стратегията за развитие на НСС на Република България, 2021 - 2027 година“ четири 

стратегически цели: 

1. Модерна и ефективна Национална статистическа система. 

a. Модернизиране на НСС  

b. Подобряване на информационната инфраструктура на ТСБ-Югоизток и 

модернизиране на организацията и функционирането на ТСБ – Югоизток в рамките на 

НСИ 

2. Високо качество и доверие в официалната статистика.  

a. Подобряване на методологичната база, свързана с качеството на произвежданата 

статистическа информация 

3. Преход от статистически данни в статистическа информация с добавена стойност. 

a. Ясна комуникация и сътрудничество със заинтересованите страни.  

b. Обезпечаване на регионалните потребности от статистическа информация 

4. Активно сътрудничество с национални и международни партньори. 

a. Създаване на силни и устойчиви връзки между органите на НСС и разширяване на 

„статистическото семейство“. 

 

III. ПРОИЗВОДСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

За ТСБ - Югоизток отчетната 2022, както и предходните две година премина под 

знака на 18-ото поред Преброяване на населението и жилищния фонд в Република 

България, проведено електронно и на терен от 7 септември 2021 до 10 октомври 2021 

година. Екипът на ТСБ – Югоизток организира въвеждането на анкетните карти за 

сградите, жилищата, домакинствата, лицата и електронните кодове в Информационната 

система „Преброяване-2021“. За целта, освен с наличния личен състав се сключиха 

граждански договори за оператори по въвеждане на данните и с около 100 външни лица. 



Изготвяха се ежедневни графици за пълна използваемост на наличния хардуер и 

ритмичност на процеса. Осъществяваше се строг контрол за съхраняването, въвеждането 

и валидирането на данните. ТСБ-Югоизток приключи въвеждането в средата на м. април 

2022 година.  

На основание ЗСт и в съответствие с Общия модел на статистическия 

производствен процес (GSBPM), ТСБ - Югоизток получава, събира, обработва, съхранява 

индивидуални данни и статистическа информация, анализира, предоставя и 

разпространява статистическа информация. През 2022 г. получаването и събирането на 

данни се осъществява в съответствие с Националната статистическа програма (НСП) за 

2021 г. приета от Министерски съвет с Решение № 17 от 11.01.2021 г. Обн., ДВ, бр. 4 от 

15.01.2021 и НСП за 2022 г., приета от Министерски съвет с Решение № 296 от 9.05.2022 

г. Обн., ДВ, бр. 37 от 17.01.2022 година. 

Въпреки COVID-19 кризата и съпътстващите я рискове, статистическите 

изследвания, провеждани на територията на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и 

Ямбол, бяха извършени при стриктно спазване на методологии, политики и процедури, 

утвърдени от председателя на НСИ. Допълнително, в рамките на отделите, ежемесечно 

бяха утвърждавани вътрешни спомагателни графици. Статистическата информация, която 

се събра, бе в областта на икономиката, социалната сфера, демографията и околната 

среда. ТСБ - Югоизток проведе успешно, качествено и в срок всички изследвания, 

залегнали в НСП за 2021 и НСП за 2022 година 

Създадената в ТСБ - Югоизток организация на работата, допринесе за срочното и 

качествено изпълнение на статистическата дейност, а именно: 

1. Уточняването на извадките се извършваше при стриктно спазване на 

методологичните изисквания, в потвърждение на което са представени 4 докладни 

записки от началниците на отдели от специализираната администрация. 

2. В изпълнение чл. 22 от Закона за статистиката, служителите своевременно и 

писмено уведомиха всеки един от респондентите, включени за участие в извадково 

изследване, както за целта на провеждащото се наблюдение, правата и задълженията на 

респондентите, сроковете и начините на предоставяне на информация, така и за 

гаранциите за опазване на тайната на предоставените данни.  

3. През 2022 г. продължи да функционира създадената Единна входна точка на 

подаване на годишната данъчна декларация и годишният отчет за дейността (ГОД) в 

НАП. ИС „Бизнес статистика“ (ИСБС) допринесе за намаляване натовареността на 

респондентите, повишаване качеството на статистическата информация и осигуряване 

навременна, актуална и достъпна информация, при опазване на статистическата тайна. За 

2022 г. ТСБ – Югоизток планира индикатор над 96.0 %. относителен дял на онлайн 

отчетените респонденти в ИСБС и отчете напълно постигната цел - преизпълнение на 

индикатора с 0.7 процентни пункта, до 96.7% .  

4. Продължи консултирането на респондентите, включени в месечните и 

тримесечните бизнес наблюдения, за работа с Информационна система „Бизнес 

цикли”(ИСБЦ) и агитирането им за подаване на отчетите онлайн. ТСБ – Югоизток 

планира 48.1 % относителен дял на онлайн отчетените респонденти в ИСБЦ и отчете 

преизпълнение на индикатора с 3.7 процентни пункта, до 51.5% .  

5. Регулярно бяха изпращани методологически указания до всеки респондент, 

с акцентиране на често допускани грешки, телефони и имена на компетентни служители 

за контакт.. 

6. Определените ръководители/отговорници на статистически наблюдения, 

извършвани сред населението на терен , попълваха тримесечно въведената в ТСБ - 

Югоизток справка за контрол на обхвата и неанкетирани единици по видове причини. За 

2022 г. бе постигнат следния обхват по видове изследвания и съответно изменение 

спрямо показателя за 2021 г.: 

a. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението – 

увеличение с 3.3 процентни пункта до 84.9 %; 

b. Наблюдение на потребителите – спад с 2.7 процентни пункта до 83.0 %; 

c. Работна сила – увеличение с 1.6 процентни пункта до 74.7 %; 



d. Наблюдение на домакинските бюджети – спад с 0.3 процентни пункта до 

99.7 %. 

Спадът се дължи в на негативните фактори, свързани с Covid-19 пандемията, както и на 

действия в противоречие с методологията на служител, на който е наложено 

дисциплинарно наказание „забележка“. 

7. Отговорниците и/или началниците на сектори/отдели извършиха над 1.5 

хил. проверки за достоверност на данните на терен. Открито е едно методологично 

нарушение от служители ( посочено в горния абзац). 

8. Осъществяваше се ежедневен контрол за спазване на графика за 

изпращане на статистически обработки в ЦУ на НСИ;  

9. Продължи да се работи за повишаване качеството на информацията в 

Информационна система „Демография”, чрез създаване добри отношения на 

сътрудничество с РЗИ, служба ГРАО и общините в четирите административни области. 

10. Задачите бяха възлагани при спазване на субординацията, непрекъснато 

осъществяван контрол и обратна връзка. Издадени бяха 177 заповеди., утвърдени - 48 

пътни графика на служебните автомобили. 

11. Във връзка с повишаването на квалификацията на служителите, 

съобразно плана на НСИ, бе разработен План за обучение на служителите на ТСБ - 

Югоизток през 2022 година. При разработването на плана бяха взети под внимание 

специфичните потребности, свързани с развитие на методологията и обогатяване на 

съдържанието на съществуващите изследвания чрез въвеждане на допълнителни модули 

и показатели. В този смисъл бяха планирани семинари, свързани с модернизиране на 

изследванията в НСП. 

12. През 2022 г., съобразно Плана, бяха проведени общо 70 обучения и са 

обучени 443 служители на ТСБ – Югоизток. Изчисленият средногодишен брой обучения 

на един служител в ТСБ - Югоизток за 2022 г. е 5.4. По показателя се отчита спад с 

0.9.Проведоха се тримесечни (присъствени и неприсъствени) заседания на Ръководния 

състав. Поддържаше се непрекъсната връзка чрез телефон и имейл, в т.ч. за обсъждане на 

вероятни рискове и вземане на решения за предприемане на мерки за тяхното овладяване;  

13. Направени са над 11 хил. консултации по статистически изследвания – по 

методологични и технически въпроси - по телефон, чрез Кол-център и при посещение в 

ТСБ.  

14. Поддържаше се добро сътрудничество с институциите на територията на 

региона- писма до РД на МВР и кметства за уведомяване, относно провеждани сред 

населението статистически изучавания и др.;  .  

15. Поддържаше се добро взаимодействие с ЦУ на НСИ, в т. ч. своевременно 

са изпращани докладни записки до ръководството на НСИ;  

16. Поддържаше се добро сътрудничество с областните и общинските 

администрации в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, както и с регионални 

структури, в т.ч.: 

а. Определени отговорни служители участваха в заседания на Постоянна 

комисия по заетост към Областен съвет за развитие, област Бургас; Комисия по заетост 

към Областен съвет за развитие, област Сливен; Комисия по заетост към Областен съвет 

за развитие, област Стара Загора; Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, 

област Ямбол, 

б. Определени отговорни служители участваха в заседания на Областен съвет 

за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на област Сливен и Областен 

съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на област Стара Загора;  

в. Създадени структури на СРС Подкрепа - в отделите на ТСБ – Югоизток в 

градовете Бургас, Стара Загора и Ямбол; 

г. Представител участва във второто заседание на Регионален съвет за 

развитие на Югоизточен регион. 

д. Представител участва в Rumore-онлайн работна среща на стейкхолдърите; 

е. Представител участва в Обществена комисия за присъждане наградата на 

"Добри Желязков" за най-добър предприемач в община Сливен; 



ж. Представители участваха в междуведомствена комисия по оценяване на 

учениците от ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков" - гр. Сливен, взели участие в организираното от 

ТСБ – Югоизток и ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков" - гр. Сливен първо по рода си в страната 

статистически състезание по инфографики. 

 
IV. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

През 2022 г. ТСБ допринесе за адекватното, навременно и точно информиране на 

широката общественост за резултатите от статистическите изследвания на регионално 

ниво, чрез: 

1. Започна поетапното разпространение на данни за населението по области и 

общини към 7 септември 2021 г. от Преброяване-2021. 

2. Медийни изяви във връзка с актуални статистически събития и данни. 

3. Изготвяне на прессъобщения, по график въз основа на публикувани в сайта 

на НСИ регионални данни. ТСБ - Югоизток е регионалната структура на НСИ, изготвила 

и публикувала в сайта на НСИ за поредна година, най-голям брой регионални 

прессъобщения и анонси за 2022 г.- 229 броя.  

4. Анкетно проучване на удовлетвореността на медийните ни партньори от 

съвместното сътрудничество. 

5. Мултиплициране на регионалните прессъобщения, разпространявани и чрез 

бюлетини и сайтове на областните администрации; 

6. Популяризиране иновативни продукти за разпространение на статистическа 

данни, които са поместени на официалния сайт на НСИ, в т.ч. ИС „Инфостат“. 
 

V. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

Извършените през 2021 г. 7 проверки/одити от Служба по пожарна безопасност – Ямбол, Агенция 

по заетостта - ДРСЗ - гр. Бургас, Национална агенция по приходите- Териториална дирекция гр. Бургас, 

НОИ-Териториално поделение - гр. Стара Загора и RINA България, са ефективни инструменти в работата и 

предпоставка за добро административно – организационно, финансово - счетоводно и стопанско  

управление на ТСБ - Югоизток. 

Всички препоръки са изпълнени в срок.  

Мерките и дейностите, които ръководството на ТСБ предприе са в резултат на задълбочен анализ 

на рисковете, което е гаранция за целесъобразност и законосъобразност.  

През 2021 г. не са постъпили сигнали за конфликт на интереси на служители от ТСБ - Югоизток. 

Няма наложени дисциплинарни наказания. 

Изготвените и съгласувани работни планове, са изцяло съобразени с целите на ТСБ – Югоизток. 

Междинните срещи се проведени в съответствие с утвърдени от директора графици. Съгласно НУРОИСДА, 

през м. януари 2022 г. са проведени заключителни срещи за 2021 г. с всички подлежащи на оценяване 

служители. Няма постъпили жалби. 

 

VI. ИНИЦИАТИВИ 

През 2022 година, въпреки голямата натовареност, успяхме да организирахме и 

събития допринасящи за добрия имидж на институцията, а също и укрепващи екипността 

на служителите: 

• В Областните администрации на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, 

с любезната подкрепа на Областните управители и Заместник- областните управители се 

проведоха тържествени ритуали във връзка с активното участие на младите хора в 

инициативите на НСИ. Бяха връчени грамоти на ученици и техните ментори, класирани 

на втория етап от Националния кръг на четвъртата Европейска олимпиада по статистика.  

• Продължи традицията всички новоназначени служители да се приемат в ТСБ – 

Югоизток с официален ритуал – част от вътрешните правила на ТСБ - Югоизток, а 

напускащите, поради пенсиониране – да се изпращат тържествено, с благодарствен 

плакет.  

Допълнително, на основание заповед на председателя на НСИ, директорът на ТСБ 

- Югоизток организира подготовката на почивните бази на НСИ в гр. Приморско и гр. 

Китен, като осъществява следните задачи: 



1. Организира подготовката на почивните бази за използване; 

2. Организира използване на почивните бази съобразно правилата, определени 

с вътрешните и общите нормативни документи; 

3. Организира и контролира стопанисването на почивните бази; 

4. Организира в съответствие с действащите правила закупуването и 

отчитането на необходимите за нормалното функциониране на базите 

консумативи; 

5. Осъществява контрол върху действията на обслужващия персонал и други 

лица и организации, имащи отношение към обслужване на базите. 

За целта директорът възлага на служителите от отдел „Обща администрация“ 

извършването на допълнителни дейности. Всички допълнителни дейности се извършват 

при висока натовареност на служителите през периода на летния сезон. 

 

VII. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 

Пред ТСБ - Югоизток предстоящите основни задачи са свързани с изпълнението на 

включените в НСП за 2022 и в НСП за 2023 година, както и с поетапното разпространение 

на данни от Преброяване – 2021. 

Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на 

респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и 

съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на 

потребителите. 

В организационен план усилията на ръководството на ТСБ - Югоизток ще 

продължат да се насочват към прилагане на гъвкавост при разпределяне и 

преразпределяне на работата между служителите, между отделите „Статистически 

изследвания”, и към оптимизиране на събирането и обработването на статистически 

данни. 

Особено внимание ще обърнем на оптимизирането на административната работа 

и укрепване на административния капацитет, в т.ч. използване на натрупания опит, 

знания и възможности на служителите в трудовия процес, при постигане етична работна 

среда, в която всеки да проявява креативност, иновативност и умения за работа в екип. Не 

на последно място в условията на предизвикателствата, свързани с епидемичната 

обстановка ще продължим да търсим най-правилните решения за изпълнение на задачите 

при опазване на здравето и живота на служителите и гражданите, с които работим. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спазването на нормативната уредба, ефективното управление и контрол, 

високата образованост на служителите и желанието им за развитие, изява и 

самоусъвършенстване, са ключови фактори за изпълнението на поставените цели. С това 

непрекъснато ще допринасяме за развитието и утвърждаването на ТСБ - Югоизток не 

само като устойчива и надеждна структура в системата на НСИ, но и като образцова 

администрация в териториален план, което е не само професионално предизвикателство, 

но и осъзната отговорност за всички нас. 

 

ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА НА РИОСВ 

 

През 2022 г. са извършени 2061 бр. проверки на 1604 обекта. От тях 1320 бр. проверки 

са извършени на 1075 обекта планирани за контрол с Плана за КД за 2022 г. Извършени са 

проверки на всички обекти планирани с плана за КД, което представлява 100% 

изпълнение на плана спрямо броя на планираните обекти. По време текущия контрол са 

дадени 480 бр. предписания. Със Заповед на Директора на РИОСВ-Бургас са извършени и 

31 бр. комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда. Извършени са и 

741 извънредни проверки, на 496 обекта извън плана за контролната дейност. 

.Извънплановите проверки са извършени във връзка с: 

• Постъпили жалби и сигнали - 349 бр.; 



• Изпълнения на предписания - 51 бр.; 

• По заповед/писма на Министъра на околната среда и водите - 58 бр.; 

• По искане на прокуратура/ДАНС и др.структури в системата за зашита на 

обществения ред и сигутиост-77 бр.; 

• По издаване на разрешителен/регистрационен документ-27 бр.; 

• По постъпило инвестиционно намерение-8 бр.; 

• По изкане отмяна на наложена санкция-3 бр.; 

• Други- 148 бр. 

За упражняване на текущ контрол по спазване изискванията на екологичното 

законодателство експертите са участвали в 89 броя държавни приемателни комисии , 26 

Общински експертни съвета по устройство на територията , 12 заседания на комисии по 

чл.17, ал.1, т.1 от 3033 към Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас. 

В резултат на 3217 броя внесени писмени уведомления по чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения, 

213 броя искания за издаване на решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционни предложения и проведени процедури по реда на 

глава шеста от ЗООС през 2022 г. са издадени; 

• 278 броя писмени отговори на уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване иа ОВОС за инвестиционни предложения; 

• Издадени са 116 бр. решения за прекратяване на процедурата по ОВОС, от 

които 11 бр. с констатирана недопустимост на инвестиционното 

предложение и 74 бр. за непредставена допълнителна информация и по 

желание на възложителя; 

• 272 броя указания за провеждане на процедура по преценяване 

необходимостта от ОВОС; 
• 8 броя указания за провеждане на процедура по задължителна ОВОС; 

• 188 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

• Издадени са 2 бр. решения по ОВОС. с характер „Одобрява"4. 

В резултат на 297 броя внесени писмени уведомления по чл. 8 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка /ЕО/ на планове и програми, 13 

броя искания за издаване па решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО на планове и програми, 1 бр. искане за издаване на становище по ЕО и проведени 

процедури по реда на глава шеста от ЗООС през 2022 г. са издадени: 

• 245 броя указания за провеждане на процедура по преценяване 

необходимостта от ЕО; 

• 5 броя указания за провеждане на процедура по задължителна ЕО; 

• 3 броя становища по екологична оценка; 

• 157 броя Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е 

характер „да не се извършва ЕО""; 

• 14 бр. решения за прекратяване на процедурата по ЕО . 

През отчетния период са: 

• изготвени 2939 становища по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за 

инвестиционни предложения, планове, програми и проекти; 

• изготвени 50 решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно 

въздействие на планове, програми, проекти и ИП върху защитени зони (по 

Наредбата за ОС); 

• изготвени 5 решения за прекратяване на процедура по оценка за 

съвместимост (по Наредбата за ОС); 

• изготвени 1 бр. положителна оценка на доклад за оценка степента на 

въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Проведените процедури по ОВОС и ЕО през отчетния период са приключили, при 

спазването на законовите разпоредби. В издадените административни актове от страна на 



РИОСВ - Бургас се поставят задължителни за изпълнение условия и мерки за всеки етап 

от инвестиционни процес, с оглед постигане на по-добър положителен екологичен ефект. 

С оглед устойчивото ползване иа биологичните ресурси чрез ограничителни, 

разрешителни и регулационни режими за отчетния период са: 

• издадени 158 регистрационни карти на екземпляри по чл. 90 от ЗБР 

(Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора - CITES); 

• издадени 25 бр. регистрационни карти на диви животни по реда на чл. 22 от 

Закона за защита на животните; 

• заверени 7 разрешителни, издадени по реда на Наредба № 8, към чл. 51 ЗБР; 

• издадени са 68 становища за съгласуване на дейности в ЗТ по чл. 13 и 

параграф 7 от ПЗР на Закона за защитените територии; 

• изготвени са 15 становища до физически и юридически лица на основание 

§25, ал. 3 от ПЗР на ЗУЧК и Заповед №РД-299/29.08.2013 г. на министъра 

на ОСВ за наличие на дюнни природни местообитаиия; 

• изготвени са две проекто-заповеди за определяне на пътеки за посетители в 

Р „Силкосия"4 и Р „Тисовица“; 

• изготвени са становища относно предложения за обявяване на нови 

защитени територии - ПЗ „Водопад Докузак“ в землището на гр. Малко 

Търново, община Малко Търново, и ЗМ „Залив Корал"4 в землище на с. 

Лозенец, общ. Царево. 

През 2022 година в съответствие със Закона за управление на отпадъците са: 

• Утвърдени 601 бр. работни листи за класификация на отпадъците на 272 бр. 

фирми. 

• Издадени 8 бр. становища на 8 фирми относно документи за основно 

охарактеризиране на отпадъците. 

• Във връзка с преустановяване образуването на отпадъци са прекратени 

работни листи за класификация на отпадъците на 34 броя фирми. 

• Дадени становища и съгласувани 8 бр. планове за приемане и обработване 

на отпадъци от корабоплавателна дейност. 

• Изготвени 8 броя съгласувателни писма до ИА „Морска администрация“ за 

8 бр. пристанища, като са извършени проверки на 7 бр. пристанища. 

• 2 бр. становища до Агенция „Митници“ във връзка е Регламент 

/ЕО/1013/2006. 

През отчетната година от Директорът на РИОСВ-Бургас са издадени следните 

разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци и регистрационни 

документи за дейности по третиране на отпадъци и събиране и транспортиране на 

отпадъци: 

• 4 бр. Разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 11 бр. 

Разрешения за изм. и доп. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 

прекратено е действието на 1 бр. разрешение, направен е отказ за издаване на разрешение 

на 4 бр. фирми и е отнето разрешението на 1 фирма - общо 21 бр. 

• Прекратена е процедурата за издаване на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци със Заповед на Директора на 1 бр. заявление. 

• 5 бр. регистрационни документа за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци, 4 броя регистрационни документа за изм. и доп. за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци, направен е отказ за издаване на РД на 3 бр. фирми - общо 12 

бр. 

• 60 бр. регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци, от които нови 16 бр., 38 бр. регистрационни документа за 

изм. и доп.. 2 бр. отказ за издаване на регистрационен документ и прекратяване на 4 бр. 

регистрационни документа. 



През 2022 година в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух 

са /ЗЧАВ/: 

• Утвърдени 21 бр. схеми на пробоотборни точки за измерване на емисиите от 

неподвижни източници; 

• Издадени 12 бр. решения за утвърждаване на планове за управление на разтворители; 

• Издадени 2 бр. удостоверения за вписване на промяна в обстоятелствата и 2 бр. 

заповеди за заличаване от регистъра по чл. ЗОл от ЗЧАВ: 

• 14 бр. становища за внос по приложение № 3 към чл. 8/1/ от Инструкция за 

взаимодействие между МОСВ и Агенция „Митници“ и 2 бр. становища за извършване на 

стоков контрол за установяване на състоянието на отнетите и изоставени в полза на 

държавата стоки, съдържащи ненапълно хлорирани хлорфлуор въглеводороди. 

В изпълнение изискванията на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или 

при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на 

определените емисионни норми и ограничения са наложени или актуализирани 70 броя 

санкции за замърсяване на водни обекти (при 83 бр. през 2021 г.) 

наложени текущи месечни - 32 бр. 

• наложени еднократни - 1 бр. 

• отменени-28 бр. 

• намалени - 2 бр. 

• спрени - 3 бр. 

• възобновени - 4 бр. 

За констатирани нарушения са съставени 125 акта за установяване на 

административни нарушения (АУАН), издадени са 96 наказателни постановления в 

размер на 296 400 лв. 

През 2022 г. са освободени част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 и 

обезпечения по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците на следните общини: 

Община Созопол 

- 317060 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за за закупуване 

подземни контейнери за отпадъци; 

Община Сунгурларе 

- 76 417,75 лв. от резервните средства по чл. 60 от 30 за биологична рекултивация на 

Депо за неопасни отпадъци Сунгурларе; 

Община Поморие 

- 203 400 лв. от средствата по чл. 64 от ЗУО за закупуване на автовишка; 

- 358 800 лв. от средствата по чл. 64 от ЗУО за закупуване на малогабаритни 

моточистачки; 

- 91 920 лв. от средствата по чл. 64 от ЗУО за закупуване на мобилна дробилка за 

дървесина; 

- 150672,76 лв. от резервните средства по чл. 60 от ЗУО за финансиране на 

биологичната рекултивация на обект „Рекултивация на общинско депо за битови 

отпадъци в землището на с. Каменар’6; 

Община Карнобат 

- 266 916 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за проект за сепарираща 

инсталация; 

- 19 380,10 лв. - по чл. 60 за финансиране на биологичната рекултивация за 

текущата година на общинско депо за неопасни отпадъци на територията на 

община Карнобат; 

- 10 805,36 лв. - по чл. 60 за финансиране на биологичната рекултивация на 

общинско депо за неопасни отпадъци на територията на община Карнобат; 



община Камено 

- 42 170,40 лв - по чл. 64 за финансиране закупуването на вендииг машина за 

отпадъци от опаковки; 

община Бургас 

- 2 174 037,83 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за разплащане с 

„Нелсен чистота66 ЕООД; 

- 484 512 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на колесен 

багер е издигаща се кабина; 

- 69 736.72 лв. - по чл. 60 за финансиране на биологичната рекултивация на 

общинско депо за неопасни отпадъци Братово; 

община Несебър 

- Издадено мотивирано решение за намаляване на таксата по чл. 64 от ЗУО с 50 

% на община Несебър за 2023 г. 

- 116 131,20 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 

подземни контейнери; 

- 393 600 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на фалрично 

ново полуремарке-сметосъбираща надстройка с пресован 50 куб. м.; 

- Издадено мотивирано решение за намаляване на таксата по чл. 64 от ЗУО с 50 

% на община Несебър за 2022 г. 

- 631830,16 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за анаеробна инсталация; 

община Средец 

- 160 9210 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 

сметосъбиращ автомобил; 

- 83 904 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на онтейнери 

на община Средец; 

община Царево 

- 70 000 лв. от резервните средства по чл. 64 от ЗУО за закупуване на съдове за 

разделно събиране на отпадъци; 

През отчетния период са проведени информационно-образователни кампании, 

форуми, семинари, изложби, открити уроци, конференции, конкурси, с оглед, повишаване 

на съзнанието и екологичната култура на населението в сферата на околната среда, 

осигуряване иа по-качествена информация за околната среда 

През 2022г. в РИОСВ - Бургас са постъпили 24 броя заявления за достъп до 

обществена информация. Заявители са кметове на общини, неправителствени 

организации, юридически лица, граждани обработени в срок съгласно ЗДОИ. 

- Актуална информация за контролната дейност на инспекцията се предоставя на 

медиите, чрез публикуване на прессъобщения, репортажи и отговори на 

журналистически въпроси. 

           

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 

 

Областна дирекция на ДФЗ Бургас е териториална структурна единица на 

ведомството, изпълняваща функциите на Разплащателна агенция, свързани с прилагането 

на мерките от ПРСР, схемите и мерките за директни плащания и схемите, мерките и 

програмите, администрирани от дирекция “Селскостопански пазарни механизми“, както и 

функции, свързани с прилагането на държавните помощи в областта на земеделието, 

предоставянето на целеви кредити и счетоводното отчитане на средствата по отпуснатите 

държавни помощи и краткосрочни кредити. 

През изминалата 2022г. ОД на ДФЗ Бургас работи по изброените по-долу схеми, 

мерки и програми, в подкрепа на дейността на зеделските производители, които 

допринасят за развитието и подобряването на конкурентоспособността на техните 

стопанства. 

Дирекцията администрира обработка на документи по следните направления: 



Certificate No: BG/0583IQ/05168G/0583IIS/0516 

1. Кампания за директни плащания на площ 2022г. - 4451 броя заявления за 

подпомагане са подадени в общинските служби „Земеделие“, които 

впоследствие са приети и обработени в ОД на ДФЗ Бургас. 

2. По подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските 

стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в 

Украйна“, от ПРСР 2014-2020г,- приети в общинските служби „Земеделие и 

след това обработени ОД на ДФЗ Бургас са 2 348 броя заявления. 

3. По линия на Прогрмата за развитие на селските райони 2014-2020г. са 

обработени 104 проектни предложения по подмерки 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ по процедура № BG06RDNP001-6.012, 

/като по подмярката са сключени 97 броя административни договори за 

БФП/, 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по процедура № 

BG06RDNP001-6.011, /като по подмярката са сключени 23 броя 

административни договори за БФП/ и 4.1 ’’Инвестиции в земеделски 

стопанства”. По подмерки 6.1 и 6.3 са извършени общо 104 посещения на 

място на стопанствата на кандидатите. Финализирана е обработката на 

разглежданите през 2021 г. ПП по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

неземеделски дейности“, подмярка 4.1 ’’Инвестиции в земеделски 

стопанства” и по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“. 

Разгледани са и 11 искания за промени по сключени административни договори за 

БФП. 

През 2022г. са приети и обработени 52 броя заявления за подпомагане/плащане по м. 

14 „Хуманно отношение към животните” от ПРСР 2014-2020г. 

4. По линия на селскостопанските пазарни механизми - приети и обработени 

са: 

- 39 заявления за регистриране на договор/анекс/прекратяване за доставка на мляко; 

- Схема „Училищно мляко”- подадени 67 заявки за плащане за учебната 2021 /2022г. 

от 10 заявители, получили акт за одобрение; 

- Схема „Училищен плод”- подадени 57 заявки за плащане за учебната 2021/2022г. 

от 9 заявители, получили акт за одобрение. 

- Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022г. - сключени 143 броя 

договори по приетите заявления за подпомагане за пчеларската 2022 година. 

- Извънредна финансова помощ, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на 

Комисията от 23 март 2022 г. за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на 

производителите в селскостопанския сектор (OB, L 96, 24.3.2022 г.) - обработени 181 броя 

заявления. 

- По линия на краткосрочните схеми за подпомагане, дирекцията извърши 

прием и обработка на заявлния за: 

Отсрочване на кредити в сектор „Птицевъдство”, предоставени през 2008 и 2010 г.; 

Схеми за предоставяне на „Помощ за реализирането на доброволно поети 

ангажименти за хуманно отношение към птиците” и „Помощ за реализирането на 

доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”; 

S „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 

2019/316 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи 

отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки за 2022г. ; 

„Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 

2019/316, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, 

произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер), за покриване на част 

от производствените разходи за реколта 2022 г.“ ; 

S Държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани 

с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по 

трайните насаждения през зимния период”; 

Държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при 

застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство“; 



Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, 

свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на 

почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи”; 

S “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на 

мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец“; 

S Схема за предоставяне на „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна 

книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните за 

2022г.”; 

S Схема за държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове 

и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. през 2022 г.“; 

S „Индивидуална минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 от 

18 декември 2013 г. на земеделски стопани за покриване разходите по задължителни 

мерки за контрол за съответствие, във връзка с участие в схема за качество Защитено 

наименование за произход (ЗНП) „Странджански манов мед”/”Манов мед от 

Странджа”; Схема за предоставяне на държавна помощ „Помощ в подкрепа на 

ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо 

въздействие на Covid- 19“ през 2022г.; 

J „Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 

2019/316, на регистрираните тютюнопроизводители”; 

S „Минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 717/2014 за подпомагане на 

рибопроизводители, отглеждащи сладководна риба за 2022г.“; 

S „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на 

негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“; 

S „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от 

неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни 

бедствия“, настъпили през 2022 г. По помощта са подпомогнати 53 кандидати, а 

общата сума на изплатените средства възлиза на 610 080.32 лв; 

„Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 

2019/316 за подпомагане на регистрирани тютюнопроизводители за част от разходите 

за производство; 

S „Краткосрочен кредит на земеделските стопани за производство на плодове и/или на 

зеленчуци (полски и/или оранжерийни) и за отглеждане на едри и/или дребни 

преживни животни през“ 2022 г. 

По изброените държавни помощи общата сума на изплатените средства за 2022 

година от дирекцията е 50 157 735.16 лв. 

5. По направление на инвестиционните схеми за подпомагане се 

администрират: 

- Кредитиране със средства на ДФ "Земеделие" на лица с одобрени проекти по 

„Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 година”; 

- Държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване 

на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на 

малки количества суровини и храни от селскостопански животни”; 

- Държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски 

стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска 

продукция“; 
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- Държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение 

на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“; 

- Държавна помощ “Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”; 

- Държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за 

преработка и/или обработка на сурово мляко”; 

Подробен доклад, с включени количествени параметри за „брой приети заявления за 

подпомагане” по времеви периоди и размер на изплатените средства от ОД н ДФЗ -

Бургас, е изготвен и изпратен до изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - РА. 

Ведно с настоящия доклад, изпращам и Приложение № 1 „Цели на администрацията 

за 2023г.“ и Приложение № 2 „Отчет за изпълнение на целите за 2022г.“ 



През 2023 година дирекцията ще продължи да работи активно и компетентно, с 

оглед своевременните прием и обработка на подаваните документи, като отново ще се 

стреми към: 

Поддържане на високо ниво на обслужване и повишаване на доверието на гражданите 

към дейността на институцията, във връзка със законосъобразното, ефективно и 

ефикасно усвояване на средства от европейските фондове; 

S Оптимизиране на процесите, съкращаване на времето за обработка на заявленията за 

подпомагане и приключване в срок на всички схеми, мерки и програми; 

S Координирано сътрудничество с клиенти, институции органи на изпълнителната и 

съдебната власт; 

S Създаване на възможности за разкриване компетентността и пълноценната реализация 

на всеки служител; 

Минимизиране на рисковите фактори на работната среда за корупционно поведение на 

служителите. 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

 

Областно пътно управление /ОПУ/ - Бургас  е специализирано звено към  Агенция 

„Пътна  инфраструктура” /АПИ/ и  представлява   агенцията в Бургаска област. В своята 

дейност то изпълнява функциите,  залегнали  в Закона за  пътищата /ЗП/, Правилника за  

приложението му /ППЗП/, Правилника за структурата, дейността  и  организацията на 

работа на АПИ,  както и тези, възложени му от   управителния съвет. 

Основните функции, осъществявани през периода 01.01.2022 - 31.12.2022 год.     са 

свързани със : 

• управление на дейността по текущия ремонт и поддържането 

• стопанисване и управление на републиканската пътна мрежа /РПМ/ 

• осъществяване на дейности, свързани с подобряване на безопасността на 

движението по РПМ, контролиране качеството на изпълнението на работите по текущия 

ремонт на пътищата на Фирмите-изпълнители  по ТРП, както и на  обектите от 

ремонтната програма. 

• провеждане на процедури по възлагане на  малки обществени поръчки , 

свързани с функционирането  на ОПУ-Бургас 

• издаване на разрешения за специално ползване на пътищата  

• контрол по ефективното разходване на финансовите средства от бюджета на 

ОПУ-Бургас, ремонтните и други програми  

• стопанисването и управлението на обслужващата дейността собственост – 

опорни пунктове и други имоти, публична и частна държавна собственост. 

 
Структура и щат  

 Организационната структура се състои от: 

- два отдела – „Административно обслужване“ и „Инвестиционно-ремонтни 

дейности“; 

- шест районни пътни служби - Бургас, Айтос, Карнобат, Малко Търново, 

Поморие, Средец и участък  от Автомагистрала „Тракия”; 

- База за квалификация и преквалификация на кадри Несебър. 

Така изградената структура през 2012 год. функционира успешно и през тази 

година.  

Средно-списъчния състав  на щатния персонал за  2022 година е 56 бр., в т.ч. 16 бр. 

по служебно правоотношение и 40 бр. по трудово правоотношение. Назначените по ПМС 

№ 66/1996 г. са със средно-списъчен състав четири броя. 

 През годината са освободени  общо 7 служители, от които: 

• два по служебни правоотношения; 



• трима по трудово правоотношение;  

• двама по ПМС № 66. 

През 2022 год. има девет новоназначени служители. По служебно правоотношение 

са трима служители, по трудови правоотношения – 4 и по  ПМС № 66 - двама. 

 
ІІ. ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ   2022 г. 

1. Проектиране  

 Технически проекти за основен ремонт /рехалибитация/  на  следните пътни 

участъци: 

1.1.Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“, участък: „п.к. Кошарица - п.к. Несебър“ от км 

199+048.49 до км 205+323.55 - Необходима е актуализация на  проекта.  

 1.2. Път II-99 Бургас - Созопол - Царево от км 0+000 до км 20+504; от км 20+504 

до км 28+514 (вариант Алепу) и от км 32+934 (съответстващ на 28+514) до км 58+000, с 

дължина 53,580 км; 

          1.3. Път IІ-99 Царево - Малко Търново от км 58+000 до км 117+000, с дължина 59 

км. 

          1.4. Път III-906 "(Старо Оряхово - Обзор) - Гильовица - Каблешково - I-9"  от км 

0+000 до км 65+674, с обща дължина 65,674 км.  

          1.5. Път III-907 "(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)" от км 

0+000 до км 24+781.  

 1.6. Път III-992 "(Бургас - Созопол) - Ясна поляна - Приморско" от км 0+000 до км 

21+491.  

 1.7. Път III-9009 "Ново Паничарево - Ясна поляна" от км 0+000 до км 11+885.  

          1.8. Път III-9061 "(Оризаре - Каблешково) - Тънково - Слънчев Бряг" от км 0+000 до 

км 7+853.  

          1.9.Път III-6009 "(Карнобат - Бургас) - Миролюбово - Изворище - Брястовец - 

Каблешково - Ахелой - (о.п. Слънчев Бряг - Бургас)" от км 22+040 до км 28+531.  

          1.10. Път III-7907 "Дебелт - Братово" от км 0+000 до км 16+185.  

 През 2022 г. продължи  изготвянето на технически проекти за основен ремонт 

/рехалибитация/ на  следните пътни участъци: 

• Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от км 170+200 до км 203+396 /Приморски проход/. 

Съгласуван е I-ви междинен етап от проекта. Представен е II етап ,  който не е 

приет от ТС. 

• Път  II 73 "гр ОПУ Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас)" от км 43+500 до км 

90+322 

• Технически проект за  кръгово кръстовище на път III-208 Ябълчево – Айтос при км 

92+200 /извън урбанизираната територия на гр. Айтос/ и  мерки за успокояване на 

движението на входа на гр. Айтос.  

            

 Технологични проекти за ремонт по ТРП на следните пътни участъци : 

           1.1. Път І-9 „Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик – 

Оброчище-Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо 

Оряхово – Обзор-о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п Малко Търново - 

граница Турция“ от км 229+822 до км 236+030; 

 1.2. Път I-9 Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Kаварна - Балчик - 

Оброчище - Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо 

Оряхово - Обзор - о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец – о.п Малко Търново - 

граница Турция съоръжение при км 300+067 

            1.3.Път II-79 „О.п. Елхово - Болярово - Средец - кв. Меден рудник“ (Бургас - 

Маринка) съоръжение при км 76+010; 

            1.4.Път III-539 „Средец - Дюлево - Русокастро - Трояново - Айтос „ (Карнобат - 

Бургас) от км 0+000 до км 17+800; 

            1.5. Път III-795 „(Болярово - Средец)“ - Драка - Малина - Житосвят - Драганци – 

Карнобат” от км 0+000 до км 14+000; 



   1.6. Път  ІІІ-795 "(Болярово-Средец)-Драка-Малина-Житосвят-Драганци-

Карнобат” от км  32+100 до км 45+600; 

            1.7. Път ІІІ-208 "гр.ОПУ Варна-Дъскотна -Айтос" от км 82+749 до км 92+465 

   1.8. Път III - 5391 "Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-Карнобат) от 

км 6+600 до км 21+052; 

 Проекти по Аварийна програма : 

 1.  Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ "Тракия" 

в участъка от км 342+000 до км 348+000 - Съгласуван е II-ри междинен етап от проекта. 

 Финализира се процедурата за определяне на изпълнител на строителния надзор.   

 2. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 

път I-9 „о.п. Слънчев бряг – Бургас“ в участъка от км 225+852 до км 226+322 - Разгледан е 

I-ви етап от проекта 

 3. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 

път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – Граница Турция“ в участъка 

от км 323+026 до км 323+100 - Разгледан е I-ви етап от проекта 

 4. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път II-73 „о.п. 

Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат – Бургас)“  

в участъка от км 75+700 до км 76+200- Съгласуван е I-ви етап от проекта 

 5. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 

път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово“ вучастъка от км 9+975 

до км 10+285 /морска абразия/ - Разгледан е I-ви етап от проекта. 

 

В процес на тръжна процедура за избор на изпълнител за изработване на 

технически проекти  за основен ремонт са следните пътни участъци: 

1.Път I-6 Венец – Ветрен, от км 428+200 до км 488+380; 

2. Път III-795 Бистрец – Житосвят, от км 14+000 до км 28+900; 

3 Път III-7908 (Средец – кв. Меден Рудник) – Присад – Димчево – Маринка, от км 

0+000 до км 20+873; 

4. Път III-7909 (Средец – кв. Меден Рудник) – кв. Горно Езерово – Братово – 

Равнец – (Русокастро – Трояново) от км 0+000 до км 12+400; 

 
2. Строителство 

2.1. Програма „Ново строителство” 

 

2.1.1. „Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 

493+550 на път I-6”  

 В края на 2020г. е издадено Разрешение за строеж . През м. януари 2021г. стартира 

изграждането на Северния обход на гр.Бургас, с обща дължина 4,7 км.  

Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти 

за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със 

съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възли.  

 Подписан е Протокол обр.2а на 16.12.2020г.  

 Срок за изпълнение: 18 месеца 

 Изпълнител на строително-монтажните работи е „Пътстрой Бургас“ ЕООД. 

 Стойността за изпълнение на СМР е  57 025 630,16 лв. с ДДС. 

 Изпълнител  на консултантската услуга е Обединение „Бургас 2020“, с участници: 

„Пътконсулт 2000“ ЕООД, ЕН АР Консулт 2000“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД.  

 Стойността на консултантската услуга е 673 200 лв. с ДДС.       



    

 

 
               Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 493+550 на път 
I-6 

 
 Изпълнено СМР - 90% 

     Очаква се цялостно завършване на обходния път: до 15.05. 2023 г. 

 

           2.1.2.Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас”, участък: Обход на гр. Поморие от км 

217+100 до км 222+849,41 

 Обща дължина: 5,849 км - засяга само землище на гр. Поморие 

 Изпълнител на СМР: ДЗЗД „ПОМОРИЕ 2015“, с участници в дружеството: 

„ПСТ Груп“ ЕАД и „Понсстройинженеринг“ АД; 

 Стойност на договора: 20 650 663,94 лв. с ДДС; 

 Изпълнител на строителния надзор: „Пътконсулт 2000“ ЕООД; 

 Стойност на договора: 273 000 лв. с ДДС; 

 Авторски надзор: ОБЕДИНЕНИЕ „ВИП“, в което са: „ВИА ПЛАН“ ЕООД, 

„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД и „Пътконсулт 2004“ ЕООД; 

 Стойност на договора: 10 090, 98 лв. с ДДС; 

Обекта е изпълнен. Подписан е Акт обр.15/15.12.2020г.  

Предстои подписването на АКТ обр.16 

 



 

Път I-9 „Слънчев бряг - Бургас”, участък: Обход на гр. Поморие от км   
                              217+100 до км 222+849,41 

 

2.1.3. Селскостопански надлез на път II-73 Граница ОПУ Шумен - Лозарево 

(Карнобат-Бургас) при км 89+205 

Изпълнител на СМР: „Щрабаг“ ЕАД по Договор №РД-37-4/13.08.2021 г. 

Стойността на договора: 700 090,93 лв. с ДДС.  

Изпълнител на строителния надзор: „Трафик Холдинг“ ЕООД по Договор №РД-37-

5/04.10.2021 г.  

Стойност на договора: 18 666,60 лв. с ДДС. 

Подписан е акт обр. 15 на 17.11.2022г. 

Предстои подготовка за ДПК и издаване на Разрешение за ползване. 

 

  2.2. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г. 

 Със средства от ЕС  са ремонтирани общо над 33 км от Айтоския проход – 

третокласния  път ІІІ -208 Провадия - Дъскотна – Айтос по ОП „Региони растеж“ 2014-

2020 г. 

2.2.1. ЛОТ 29 „ПЪТ ІІІ-208 ПРОВАДИЯ - ДЪСКОТНА ОТ КМ 49+184 ДО 

КМ 65+933, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 16.749 КМ, ОБЛАСТИ БУРГАС, ВАРНА” 

Строител: „ИСА 2000“ ЕООД; 

Договор: 28.07.2020 г.; 

Стойност: 13 862 109.24 лв. с ДДС; 

Срок на изпълнение на СМР: 15 месеца; 

Строителен надзор: „Пътинвест-инженеринг“ АД;  

Договор: 28.07.2020 г. ; 

Стойност: 297 524,17лв. с ДДС; 

Срок за изпълнение на строителен надзор: 18 месеца; 

Авторски надзор: Обединение „Сивет ЗТИ“, гр. София, с участници: „3TI Проджети 

интенерия интеграта“ СпА и „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД; 

Договор: 20.01.2016 г. ; 

Стойност на договора: 3840 лв. с  ДДС; 

Обектът е изпълнен и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-

227/29.04.2022 г. 



2.2.2. ЛОТ 30 ПЪТ ІІI-208 ПРОВАДИЯ - ДЪСКОТНА - АЙТОС ОТ КМ 

65+933 ДО КМ 82+749 

Строител: „ИСА 2000“ ЕООД;  

Договор: 28.07.2020 г. 

Стойност: 9 732 925,76 лв. с ДДС; 

Срок на изпълнение на СМР: 15 месеца; 

Строителен надзор: „ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД; 

Договор: 28.07.2020 г. 

Стойност: 194 760,00 лв. с ДДС; 

Авторски надзор: Обединение „Сивет 3ТИ“, гр. София, с участници в обединението „3TI 

Проджети интенерия интеграта“ СпА и „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД; 

Договор: 20.01.2016 г. 

Стойност на договора: 3840 лв. с  ДДС; 

  Обектът е изпълнен и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване 

№СТ-05-210/19.04.2022 г. 

  
 

ІІI-208 „Провадия - Дъскотна-Айтос” 

2.3. Поддържане на РПМ 

 Поддържането на  АМ „Тракия” и на РПМ на територията на ОПУ-Бургас се 

осъществява от изпълнителите, съгласно сключени договори , а именно: 

- от  КОНСОРЦИУМ „ТРП БУРГАС 2019" до 08.11.2022 г.  и от   „БГ НОВА” АД, 

съгласно  ДОГОВОР № РД-37-87/09.11.2022г. с предмет: "Определяне на изпълнител за 

извършване на  дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни 

ситуации по републиканските пътища на територията на ОПУ Бургас” и  

- от „Автомагистрали”ЕАД за АМ „Тракия”  от км 308+107 до км 359+475 

През  периода от 01.01.2022 - 31.12.2022год .   са изпълнени и сертифицирани  

дейности по ТРП и ЗП за РПМ общо 11 120 872,43 лв. с ДДС , като за  ЗП 1 736 918,77 лв. 

с ДДС  и за ТРП  9 383 953,66   лв. с ДДС, 

- за АМ „Тракия от км 308+107 до км 359+475 през периода от 01.01.2022 - 

31.12.2022 год.  са  изпълнени и  сертифицирани   работи  на  обща  стойност   

2 459 633,35лв. с ДДС, като за  ЗП    1 115 430,14 лв. с ДДС. и за ТРП   1 344 203,21  лв. с 

ДДС. 



Преди началото на летния сезон  се извършиха  ремонтно-възстановителни работи, 

включващи фрезоване и изкърпване на дупки и деформации по настилките, машинно 

подравняване и попълване на банкети по участъци, почистване на водостоци, оформяне 

на окопи, изсичане на храсти и млада гора, косене на тревни площи, отсичане на 

единични дървета и др.  

Приоритетни бяха  ремонтните дейности по републиканските пътища на пътища с 

интензивно движение и интензивен тежкотоварен трафик, както и на пътища с 

интензивно туристическо движение  на територията на Бургаска област 

 Ремонт по настилките се извърши и на:  

-   път І-6 София – Карнобат; 

− път ІІ-79 граница с област Ямбол – Средец – квартал Меден рудник – (Бургас – 

Маринка); 

− път ІІІ-906 граница с област Варна – Каблешково – (околовръстен път Слънчев бряг – 

Бургас) 

− път ІІІ-907 (Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново); 

− път ІІІ-6009 Брястовец – Ахелой – (околовръстен път Слънчев бряг – Бургас); 

− път ІІІ-9009 „Ново Паничарево – Ясна поляна”. 

− път Път ІІІ-9061"(Оризаре-Каблешково)-п.к.Тънково-о.п.Слънчев бряг" 

− път ІІІ-9901"Царево-Варвара-Ахтопол-Синеморец-Резово" и др. 

 

 За  подобряване на експлоатационното състояние на пътни участъци от 

третокласната пътна мрежа по одобрени допълнителни задания от АПИ през 2022г. 

продължиха ремонтните дейности по ТРП  на следните  обекти на  територията на ОПУ 

Бургас: 

 1. Път ІІІ-539 „Трояново- Айтос” от км  25+100 до км 46+600  

  

 Пътните работи са изпълнени и приети с констативен протокол. 

 Осигурено е финансирането на дейностите по монтаж на ограничителни системи за 

пътища. 

 Остава да бъде положена хоризонтална маркировка със студен спрей пластик и да 

бъде монтирана вертикална сигнализация, като в съответствие със съгласуваните проекти 

са съставени планови заявки, които са изпратени  в АПИ за одобряване. 

 През 2022г. са сертифицирани  дейности  за 189 985.04 лв. с ДДС. 

 

 

 2. Път  III – 7006 „(Върбица-Бероново)-Садово-гр.ОПУ Сливен”, в участъка от 

км 0+000 до км 7+600 

 



 

 Пътните работи са изпълнени и приети с констативен протокол.  

 Осигурено е финансирането на дейностите по монтаж на ограничителни системи за 

пътища. 

 През периода са сертифицирани  дейности за 267 435,14 лв. с ДДС.  

 Остава да бъде положена хоризонтална маркировка със студен спрей пластик и да 

бъде монтирана вертикална сигнализация, като в съответствие със съгласуваните проекти 

са съставени планови заявки, които са изпратени  в АПИ за одобряване. 

 

3. Път III - 5391 "Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-Карнобат), в 

участъка  от км 6+600 до км 21+052 

  

 Изпълнението на обекта е 47% . Извършени са  земни, отводнителни мероприятия 

и е положен пласт от неплътен асфалтобетон. 

 През 2022г. са сертифицирани  дейности  на стойност 4 971 311,24 лв. с ДДС. 

 

 Във връзка с подготовката на РПМ на територията на ОПУ Бургас за зимния сезон  

на 2022/2023 г  се изпълниха ремонтни работи по асфалтовата настилка, земни  и 

отводнителни мероприятия, попълване на банкети, изсичане на храсти  и др. Периодично 

се извършва изкърпване със студена асфалтова смес на новопоявилите се дупки. 

 Във връзка с настъпващия зимен сезон 2022-2023г.  бяха извършени съвместни 

проверки от сформирани комисии с представители на ОПУ-Бургас, „Пожарна 

безопасност и защита на населението” и сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция 



на МВР Бургас . Проверени бяха  техническата изправност и документация на 

снегопочистващата техника и  наличността на минералните материали по пунктовете за 

зимно поддържане , обявени от Фирмите – изпълнители . 

  Периодично представители на ОПУ –Бургас  извършват контрол относно 

изпълнението на Фирмите – изпълнители   по зимно поддържане, като налична 

снегопочистващата техника и  минералните материали за борба със зимната хлъзгавост по 

пътищата по  опорните пунктове  на зимно поддържане 

 

Договорът за доставка и монтаж на ограничителни системи по РПМ в 

Югоизточен район /областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол  е от 12.09.2018 г. с 

„Юпитер 05” ООД със срок за изпълнение 48 месеца 12.09.2022 г. 

 В периода от 01.01.2022 – 31.12.2022 г. са монтирани нови ограничителни 

предпазни системи /мантинели/  на обща  стойност  1 616 743.70 лв. с ДДС  .  

 Монтирани  са  ограничителни предпазни системи деформирани вследствие на 

настъпили ПТП, обезопасени са  отводнителни съоръжения /водостоци/ и мостови 

съоръжения. 

 Деформираните при ПТП ограничителни системи се отстраняват и 

възстановяват  планово, в приоритетен порядък, в зависимост от степента на деформация 

и натовареността на съответния пътен участък. 

 

             

  2.4.1 Състояние на  мостовете. 

Общо съоръженията с отвор над 5 м по републиканските пътища на територията на 

ОПУ Бургас са 211бр. В  не добро състояние са:  

1. Мост с 3 отвора на път ІІ-53"Гр.ОПУ Ямбол -Средец" при км. 213+070 с обща  

L=55м над р. Средецка 

2. Сглобяем стоманобетонов надлез с 2 отвора  над път II- 79"Елхово-Бургас" при 

км 76+453 

3. Жп надлез със 7 отвора над път ІІІ-7907  „Дебелт – Тръстиково - Братово“ при  

км 3+319 

4.Мост с  три отвора на път ІІ-5392 „Камено – Братово“ при км 17+367 

5.  Надлез с 8 отвора на път ІІІ-7909  „Бургас - Братово - Равнец“при км 11+117 

6. Мост с 3 отвора на път ІІ-7908  „Дебелт –Константиново"- Присад - Димчево – 

Маринка” при км 15+634 

7. Ж.п. надлез с 3 отвора на път ІІІ-6008 „Ветрен- Бургас" – Камено“ при км 

13+107 

8. Надлез с 3 отвора над път II-99 „Бургас-Созопол-Приморско” при км 14+822  

(при гр. Черноморец) 

9. Виадукт Велека на път I-9 „Варна – Бургас” при км 301+133 

10. Дилатационни фуги на ж.п. надлез на път I-6 „Гр.ОПУ Ямбол –Карнобат-

Бургас” пр км 469+412 

11. Дилатационни фуги на ПВ „Вратица“ при  км 339+260 ляво и дясно пътно 

платно и ПВ „Българово“   от км 349+914 до км 351+040 ляво и дясно пътно платно на 

АМ Тракия. 

 12. Мост с 4 отвора на път  І-6 "Гр.ОПУ Ямбол-Карнобат-Бургас"   при км 489+884 

 13.Мост на път І-9"гр.ОПУВарна-Обзор-о.п.Слънчев бряг-Бургас-Маринка-

Звездец-М.Търново-граница Турция" при км 244+829 

 14. Мост с 3 отвора на път ІІІ-9901"Царево-Варвара-Ахтопол-Синеморец-Резово" 

при км 18+230 

 

3. Състояние на РПМ към 31.12.2022 г. 

Дължината на пътната мрежа на територията на област Бургас е 2 185.9 км. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ отговаря за строителството, ремонта и поддържането 

на 1 187,456 км републикански пътища, които са разпределени по класове и състояние, 

както следва: 



 

 

4. Административни услуги по специално ползване на РПМ. 

През отчетния период са  разгледани 511 различни молби, заявления и други  

свързани с изграждането  на  рекламни съоръжения  (РС), търговски  крайпътни обекти 

(ТКО),  линейни обекти и ВОБД. 

Техническия съвет (TC)  при ОПУ е разгледал 122 проекта предложени от 

различни инвеститори.  

За периода има издадени за: 

4.1.Рекламни съоръжения  (РС) 

Подадени заявления за огледи, изграждане, експлоатация, доклади и други, 

свързани с РС– 130 броя. 

Издадени протоколи от извършени огледи за изграждане на РС– 19 броя. 

Издадени разрешения за специално ползване на пътя чрез експлаятяция на РС – 32 

броя. 

Издадени заповеди за прекратяване на разрешения за експлоатация на РС–    6 

броя. 

4.2. Търговски  крайпътни обекти (ТКО) 

Извършени предварителни огледи на ТКО  - 60 бр. 

Издадени са становища за ТКО и други пътни обекти -12 бр. 

Разрешение за изграждане на ТКО– 3 бр.  

Разрешения за експлоатация на ТКО – 22 бр. 

4.3. Линейни обекти 

Издадени протоколи от извършени огледи за изграждане на линейни обекти- 91 бр. 

Издадени са 20 бр. разрешение за изграждане на линейни обекти 

Издадени са  9 бр. разрешения  за екплоатация  на линейни обекти . 

4.4. Временна организация и безопастност на движението/ВОБД/ 

Издадени са   становища за ВОБД -39 бр. 

Издадени са разрешения за ВОБД-20 бр. 

Издадени са  заповеди  за ВОБД - 67 бр. 

 

Във връзка  с констатирани нарушения  по специалното ползване на пътищата – 

разпоредбите на Закона за пътищата и съответните поднормативни документи през 2022 

г. са съставени:   

АУАН – 3бр. 

НП – 2бр.  

За 2022г.  са постъпили приходи от такси, както следва: 

- за извънгабаритни товари – 82 375.25 лв. 

- от РС по чл. 22 ал.4  от Тарифа АПИ – 249 012.24 лв. 

- от ТКО по чл. 22 ал.1 от Тарифа АПИ – 80 221.30лв. 

- от продадени електронни  винетки и маршрутни карти– 104 119,29 лв. 

 

5. Възлагане на обществени поръчки   

5.1. Процедури за възлагане на обществени поръчки през 2022 г.: 

5.1.1. Абонаментно поддържане на персонални компютри и периферни 

устройства, използвани за нуждите на ОПУ-Бургас 

5.1.2. Изработване на технически проект за кръгово кръстовище на път III-208 при 

км 92+900 и за мерки за успокояване на движението на входа на гр. Айтос 

Състояние на 

настилката 

 Клас на пътищата Пътни 

връзки  
Общо 

АМ І клас ІІ клас ІІІклас 

Добро км 45.368 93.161 39.099 160.018 12.006 349.652 

Средно км 0.000 64.601 72.776 174.384 8.020 319.781 

Лошо км 6.000 100.867 129.945 281.211 0.000 518.023 

Всичко:  51.368 258.629 241.820 615.613 20.026 1187.456 



5.1.3. Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на 

обект: Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас", обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 

222+849.41 (километраж по проект) 

 5.2. Текущи процедури за възлагане на обществени поръчки, започнали през 

2022 г.  

5.2.1. Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт на 

обекти по обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: Път I-6 от км 428+200 до км 488+380;  

Обособена позиция № 2: Път III-795 от км 14+000 до км 28+900;  

Обособена позиция № 3: Път III-7908 от км 0+000 до км 20+873; 

Обособена позиция № 4: Път III-7909 от км 0+000 до км 12+400 

 

6. Изпълнение на приходната и разходната част на бюджета 

 

За  2022 год. събраните приходи са в размер на 423 455 лв. - с 210 427 лв. повече 

спрямо отчета за  2021 год., от които: 

- приходи от услуги                                                              20 576 лв. 

- приходи от наеми                                                              114 420 лв. 

- приходи от застраховат.обезщ.                                        169 879 лв. 

- приходи от такси                                                                 39 955 лв. 

- приходи от глоби                                                                     480 лв. 

- приходи от продажба на метални отпадъци                     81 423 лв. 

- внесен 3% данък ЗКПО                                                      - 3 278 лв. 

За този период има несъбираеми наеми и консумативи на фирми-наематели, които 

се издължиха в началата на календарната година.  

Общо направените разходите за дейността  по бюджета в абсолютна сума са  1 731 

00 лв. - с  103 999лв. повече спрямо отчета за 2021 год. и в процентен ръст с 6,39 % 

повече. 

Средствата са изразходени възможно най-ефективно. 

По дейности разхода е както следва: 

- за дейност 832 „Служби и дейности по ТРП и изграждане на пътища” –  1 613 

699лв. 

- за дейност 701 „Дейности по почивно дело и социален отдих” –     117 306лв. 

Съотношението на  разходите по дейности  към предходната година са както 

следва: 

- за дейност  832 –  с   118 570лв. повече; 

- за дейност  701 –  с   14 571лв. по-малко. 

Абсолютната сума на изплатения фонд работна заплата е 915 880лв. - с  46 166 лв. 

повече  спрямо същия период на миналата година. 

Средната работна заплата за  2022 год. e 1 363лв.  

Средната работна заплата на служителите по трудово правоотношение е 1 211лв., а 

на служителите по служебно правоотношение е  1 742лв. 

Изплатените разходи по параграф 02-00 „Други възнаграждения на персонала” са   

84 449лв. – с 9 649лв. по-малко спрямо отчета за  2021 година.  

По параграф 10-00 ”Издръжка” – 439 661лв. Размерът е с 43 656лв. повече от 

разходените средства за 2021 г. 

 По параграф 10-30 “Разходи за текущ ремонт” 30 320лв. са за текущ ремонт  и 

техническо обслужване на автомобили и техниката. 

По сметка 7600 “Вътрешни некасови трансфери” – 289105лв. Задълженията са 

както следва: 

 - дълготрайни активи                                      123 517лв. 

 - консумативи  и канцеларски материали                          22 216лв. 

 - гориво          143 316лв. 

 - работно облекло                          56лв. 

 През настоящата година са добити и заприходени материали от ремонт на пътни 

настилки и съоръжения в рамките  на 89 388лв., от които: 



 -704 бр.  шини за стоманено предпазна ограда за  8 448лв.  

 - 5 449тона фрезован материал за 59 063лв. 

- 604 бр. стълбчета за СПО на стойност 1 208лв. 

 - други материали за 20 669лв. 

 Със заповеди на Председателя на Агенция “Пътна инфраструктура” София на 

общините е предоставен фрезован материал в размер на 15 277тона  на стойност 165 

606лв.  

През месец септември на основание писмо с изх.№ 93-01-3928/21.06.2022год. и 

договор № д-21/14.06.2022год. се издаде заповед № РД-11-95 гр.Бургас от 27.06.2022 год. 

по процедура за продажба на металните отпадъци  на “Бул Крис Ник - 09” ЕООД. 

Предаденото количество е както следва: 

- желязо  -  122717,50 кг    за  80 973лв. 

 

През този отчетен период през деловодната система „EVENTIS R7“ на Областно 

пътно управление Бургас са обработени 19585 броя преписки, от които към Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 2302 бр. При кореспонденция  с МРРБ са изпратени и получени 

3873бр. преписки. Към юридически дружества  5630бр., а 1602бр. са с общините на 

територията на област Бургас. В Областно пътно управление Бургас са обработени 

3361преписки към държавни институции, от които към ОД на МВР 3267 бр., а към 

Областен управител на гр. Бургас – 94бр. Към съдебната система са изпратени 80 

преписки, свързани с юридически казуси по досъдебни производства и съдебни дела. 

Регистрирани са 472бр. документи от общ характер – искания за издаване на 

документи, протоколи за материали добити от ремонт на РПМ и други  

По електронната поща са получени 653бр. електронни писма, на които съответно 

са подготвени и изпратени отговори. 

Във връзка с изпълнение на дейността ни  за посочения период са издадени 189 

бр. заповеди на директора на ОПУ Бургас. 

 

7. Правно обслужване 

Съдебни дела, водени от и срещу АПИ, ОПУ – Бургас през 2022 г.: 

- Текущи дела: 21 бр. 

- Приключили дела: 36 бр.  

Усъществено процесуално представителство и правна защита на интересите на 

АПИ, ОПУ – Бургас по образувани съдебни дела, заведени от и срещу АПИ, по реда на 

ГПК и АПК; участие в съдебни производства, по които АПИ е привлечена като трето 

лице – помагач. Представителство в производстводство пред Комисията за защита от 

дискриминация. Изготвяне и съгласуване на правни становища. 

  

ІІІ. ЦЕЛИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2023 г. 

1. Проектиране 

1.1.През 2023г. ще продължи  проектирането на следните  участъци за основен 

ремонт и одобряването на техническите проекти. 

   1.1.1. Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно – 

геоложки проучвания и ПУП – парцеларен план на АМ   „ Черно море“ 

 1.1.2. Път І-9 „Обзор – Сл. бряг от км 170+200 до км 203+396 

 1.1.3. Път II-73 "гр.ОПУ Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас)"  от км 43+500 до км 

90+332 

      1.1.4. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев бряг – Бургас“ в участъка от км 225+852 до км 

226+322 

  1.1.5. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – Граница 

Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100 

  1.1.6. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път II-73 

„о.п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат – 

Бургас)“  в участъка от км 75+700 до км 76+200 



 1.1.7. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово“ 

вучастъка от км 9+975 до км 10+285 /морска абразия/ 

1.2. Проектиране на пътни   участъци за основен ремонт и ремонтни дейности 

по ТРП: 

 1.2.1. Път І-6 "Гр.ОПУ Ямбол-Карнобат-Бургас"  от км 428+200 до км 488+380 

 1.2.2. Кръгово кръстовище на Път ІІІ-208 при км 92+900 и за мерки за успокояване 

на движението при входа на град Айтос; 

 1.2.3. Път ІІІ-795 „(Болярово - Средец)“ - Драка - Малина - Житосвят - Драганци – 

Карнобат” от км 14+000 до км 28+900; 

 1.2.4. Път ІІI-7908(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-Димчево-Маринка от км 

0+000 до км 20+873 

1.2.5. Път ІІІ-7909(Средец-кв."Меден рудник")-кв."Горно Езерово"-Братово" т км 

0+000 до км 12+400 

 1.2.6. Път III-6008 (Карнобат - Бургас) - “Лукойл - Нефтохим” -  о.п. “Лукойл - 

Нефтохим” -  Камено от км 12+979 до км 14+700; 

 1.2.7. Път III-705 Бероново - Сунгурларе - Мъдрино - (Лозарево - Карнобат) от км 

0+000 до км 24+546 

  1.2.8. Път III-7957 Драганци – Карнобат от км 0+000 до км 7+061 

 1.2.9.Път ІІІ-5392"(Трояново-Айтос)Винарско-Кръстина-Камено-Братово" от км 

10+926 до км 18+032 

 1.2.10.Път ІІІ-5393"(Камено-Братово) КППЗ"Лукойл-Нефтохим" от км 0+000 до км 

1+525 

 1.2.11. Път ІІI-6008(Карнобат-Бургас)-"Лукойл-Нефтохим"-о.п."Лукойл-

Нефтохим"-Камено от км 0+000 до км 7+700; 

 1.2.12. Път ІІІ-9008"Бургас-кв."Долно Езерово"-(Полски извор-Братово) от км 

0+000 до км 10+643 

 1.2.13. Път ІІІ-9901"Синеморец-Резово" от км 0+000 до км 20+000 

 1.2.14. Път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – Граница 

Турция“  от км 247+570 до км 322+030 

 1.2.15. Път ІІ-79 "гр.ОПУЯмбол-Средец-кв.Меден рудник-(Бургас-Маринка) от км 

37+951 до км 90+369 

 1.2.16. Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Я.Поляна-Приморско" от км 

21+491 до км 31+376; 

 1.2.17. Път ІІІ-2085"(Дъскотна-Айтос)-Руен-Преображенци-Просеник-Горица-

(Дюлино-Оризаре) от км 0+000 до км 29+623 

 1.2.18. Път III-6009 "(Карнобат-Бургас)-Миролюбово- Изворище-Брястовец-

Каблешково- Ахелой-(о.п.Слънчев бряг-Бургас)" от км 0+000 до км 22+040 

 

  2. Ново строителство и ремонт 

         Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 493+550 на път 

I-6”  

Очаквано цялостно завършване на обходния път: до 15.05. 2023 г. 

 

3. Основен ремонт  или ремонтни дейности  по ТРП 

 3.1. Път II-99 „Бургас –Созопол -Царево” от км 0+000 до км 58+000 

   3.2. Път ІІ-99 „Царево – М.Търново” от км 58+000 до км 117+000 

 3.3. Път ІІІ-992 "(Бургас - Созопол) - Росен – Веселие - Я. Поляна - Приморско" от 

км 0+000 до км 21+491 

   3.4. Път     ІІІ-795 „Житосвят-Драганци-Карнобат”  от км 32+100 до  45+600 

 3.5. Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково” от км 14+100 до км 65+700 

 3.6.  Път III-907 "(Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново)" от км 

0+000 до км 24+781. 

 3.7.Път ІІІ-992 "(Бургас - Созопол) - Росен – Веселие - Я. Поляна - Приморско" от 

км 0+000 до км 21+676 



 3.8. Път III-6009 "(Карнобат-Бургас)-Миролюбово- Изворище-Брястовец-

Каблешково- Ахелой-(о.п.Слънчев бряг-Бургас)" от км 22+040 до км 28+531 

 3.9. Път III-9009 "Ново Паничарево - Ясна поляна" от км 0+000 до км 11+885.  

 3.10. Път ІІІ-9061"(Оризаре-Каблешково)-п.к.Тънково-о.п.Слънчев бряг" от км 

0+000 до км 7+853 

 3.11. Път ІІІ-7907(Средец-кв.М.Рудник)Дебелт-Тръстиково-Полски извор-

(кв.Горно Езерово"-Братово) от км 0+000 до км 16+185 

l. Път І-9 „Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик – 

Оброчище-Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - Старо 

Оряхово – Обзор-о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п Малко Търново - 

граница Турция“ от км 229+822 до км 236+030; 

m. Път II-79 „О.п. Елхово - Болярово - Средец - кв. Меден рудник“ (Бургас - 

Маринка) съоръжение при км 76+010; 

n. Път III-539 „Средец - Дюлево - Русокастро - Трояново - Айтос „ (Карнобат - 

Бургас) от км 0+000 до км 17+800; 

o. Път III-795 „(Болярово - Средец)“ - Драка - Малина - Житосвят - Драганци – 

Карнобат” от км 0+000 до км 14+000; 

 3.16. Път III-705 Бероново - Сунгурларе - Мъдрино - (Лозарево - Карнобат) от км 

0+000 до км 24+546 

 3.17. Път III-7957 Драганци – Карнобат от км 0+000 до км 7+061 

3.18. Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 82+749 до км 92+465 

 3.19. Път ІІІ-5391"Трояново-Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-Карнобат) от км 

6+600 до км 21+052 

 3.20. Път III-6008 (Карнобат - Бургас) - “Лукойл - Нефтохим” -  о.п. “Лукойл - 

Нефтохим” -  Камено от км 12+979 до км 14+700; 

 3.21. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ 

"Тракия" в участъка от км 342+000 до км 348+000 (съгласуванТехнически проект) 

 3.22.Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев бряг – Бургас“ в участъка от км 225+852 до км 

226+322 

 3.23. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – Граница 

Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100 

 3.24. Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път II-73 

„о.п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – (Карнобат – 

Бургас)“  в участъка от км 75+700 до км 76+200 

 3.25.Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово“ в 

участъка от км 9+975 до км 10+285 /морска абразия/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОКЛАД НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 
 

І. РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

 

1. ПЛОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, В Т.Ч. ОБРАБОТВАЕМИ /ПО ДАННИ ОТ 

ОПЕРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИЯ / 

 

Култура Заети  площи 

2020г. 

Заети  площи 

2021г. 

Заети  площи 

2022г. 

Изменение в % 

спрямо 2021г. 

Есенници 1 133 253 1 165 789 1 146 734 1.66 

Пшеница 725 250 727430 737 669  

Ечемик 172 686 197380 160 060  

Ръж 2 620 4360 4 438  

Тритикале 6 768 4469 4 637  

Маслодайна рапица 259 760 232150 239 930  

Пролетници 351 437 382 774 451 514 17.95 

Пролетен ечемик 242 204 50  

Маслодаен слънчоглед 321 269 350380 409 516  

Царевица зърно 29 926 32190 41 838  

Тютюн 181 102 110  

Лозя 69 918 65 981 64 795 1.83 

Лозя винени 65 790 62 497 61 377  

Лозя десертни 4 128 3 484 3 418  

Овощни видове 34 129 39 379 39 285 0.24 

Ябълки 3 348 3 291 2 982  

Праскови 3 929 4 102 3 686  

Сливи 6 542 7 721 6 980  

Череши 18 309 21 654 19 897  

Вишни 328 333 305   

Круши 404 585 424   

Кайсии 958 1 339 1 174  

Ягоди 201 212 168  

Малини 109 142 109  

Орехи   3560  

Лавандула 8 098 8 994 8774  

Зеленчуци 8 585 9 180 10 555 14.98 

Пипер 584 490 299  

Домати 1 066 840 827  

Картофи 3 868 4 630 5 573  

Дини 2 469 2 660 2 369  

Пъпеши 794 560 542  

Зеле   675  

Краставици   418  



 
 
 

2. БАЛАНС НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  

2.1 БАЛАНС НА ПОЛЗВАНЕТО 

 

Община 

ниви овощна градина лозе ливада пасище 

имоти 

брой площ дка 

пло

щ % 

имот

и 

брой площ дка 

пло

щ % 

имот

и 

брой площ дка 

пло

щ % 

имот

и 

брой площ дка 

пло

щ % 

имот

и 

брой площ дка 

пло

щ % 

Айтос 20354 169442.791 42.13 1723 10507.48 2.61 2748 10857.623 2.7 453 1476.563 0.37 1997 42336.593 10.53 

Бургас 18254 168185.412 31.27 1276 9996.887 1.86 4086 15350.674 2.85 154 1726.372 0.32 2491 50721.812 9.43 

Камено 23179 234939.496 69.89 1281 5945.92 1.77 2698 7211.186 2.15 541 2219.759 0.66 969 16711.809 4.97 

Карнобат 54190 499776.15 60.01 711 5346.523 0.64 5625 22048.067 2.65 1125 5113.398 0.61 3106 98725.247 11.85 

М.Търново 7693 44678.431 5.71 133 1051.694 0.13 211 299.2 0.04 1 1.794 0 3786 49391.694 6.31 

Несебър 10249 80543.981 19.54 851 3717.683 0.9 3041 9562.632 2.32 22 134.609 0.03 3969 36177.542 8.78 

Поморие 17668 137454.496 33.65 1767 

11774.08

7 2.88 7057 30016.687 7.35 393 1702.914 0.42 2324 47066.541 11.52 

Приморско 2900 22669.02 6.61 276 1116.574 0.33 314 555.602 0.16 76 633.3 0.18 762 8525.637 2.49 

Руен 31702 131529.104 19.25 1488 6899.728 1.01 2096 8197.698 1.2 470 1511.139 0.22 4141 39556.891 5.79 

Созопол 12811 92215.505 19.72 125 424.356 0.09 2443 6953.658 1.49 113 489.612 0.1 2182 22275.389 4.76 

Средец 39523 380950.283 34.03 452 2905.932 0.26 4582 11896.805 1.06 1034 6263.495 0.56 5903 114872.451 10.26 

Сунгурлар

е 33458 197240.298 24.8 2249 6312.112 0.79 11684 31572.892 3.97 869 3681.641 0.46 4112 68552.408 8.62 

Царево 4792 32321.18 6.33 141 1833.483 0.36 250 2463.878 0.48 269 2402.583 0.47 1502 14381.663 2.82 

Общо 276773 2191946.147 28.69 12473 67832.459 1.05 46835 156986.602 2.19 5520 27357.179 0.34 37244 609295.677 7.54 

                
 

 

 



 

3. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ОТГЛЕЖДАНИ КУЛТУРИ – ПЛОЩИ, %-НО 

СЪОТНОШЕНИЕ, СРЕДНИ ДОБИВИ В Т.Ч. СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ СПРЯМО 2021 Г. 

И 2022 Г. 

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

информация за сравнявания тригодишен период 2020-2021-2022 година, общата сума на 

обработваемата площ : 

за 2020 г. възлиза на 1 639 432 дка, 

за 2021 г. възлиза на 1 672 199 дка, 

за 2022 г. възлиза на 1 721 657 дка, 

 

 
 

ЗЪРНЕНО ЖИТНИ КУЛТУРИ 

 

 
 

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

за периода 2020-2021-2022 година може да се проследи от следната таблица : 

 

ПШЕНИЦА 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2020 725 250 718 360 244 175 482 

2021 727 430 725 950 541 392 908 

2022 737 669 737 669 515 380 168 

 

За Бургаска област са засяти за стопанската година  2021/2022 – 737 669 дка с пшеница. 

Реколтираните площи са 737 669 дка. Производството възлиза на  380 168 тона, при отчетен 

среден добив  515 кг/дка. За сравнение с предходната година се наблюдава увеличение на 

площите  с 10 239дка.Намалението на добива  през 2020 г. се дължи на трайното засушаване през 

годината. 
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На територията на областта за стопанската 2021/2022 година бяха  засяти 160 060 дка с ечемик. 

Производството на зърно от ечемик възлиза на 79 088 тона, при среден добив 494 кг/дка. За 

сравнение с миналата 2020/2021г. се наблюдава намаление на площите с 37 320 дка, 

Земеделските стопани, основно отглеждат културата за фураж на животните.    

 

ЕЧЕМИК 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2020 172 687 171 162 322 55 103 

2021 197 380 197 380 503 99 373 

2022 160 060 160 060 494 79 088 

 

 
 

Маслодайната рапица за текущата стопанска 2021/2022 годинае с площ от 239 930дка. 

Реколтирани са 239 930 дка. Производството възлиза на  52 470 тона, при отчетен среден добив  

218 кг/дка. 

 

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 259 760 259 163 177 46 003 

2021 232 150 232 090 257 59 637 

2022 239 930 239 930 218 52 470 

 

 
 
 

От графичното изображение ясно се вижда тенденцията към увеличение на площите 

заети с тази маслодайна култура и превръщането и в основна култура. От 85 816 дка засяти за 

2010 година, площите достигат нивото от 259 760 дка за 2020 година. Рапицата се наложи като 

една от основите култури при сеитбооборота на културите.  

Основен проблем за района е успешното презимуване на културата, както и опазването и 

от болести и неприятели.Културата е перспективна и ежегодно площите и се увеличават поради 

търсенето на пазара.  

  Други есенни култури - ръж за стопанската година 2021/2022 бяха засяти 4 438 дка, от 

които са  реколтирани  4 438 дка. Производството  е  1164 тона, при среден добив  262 кг/дка. От 

засятите 4 637 дка с тритикале са реколтирани  - 3 837 дка. Производството  възлиза на 1425 
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тона, при среден добив от декар  371 кг/дка. С тази култура се заемат сравнително малки площи, 

като изборът за отглеждането и основно зависи от търсенето и цената на зърното на пазара.  

 

 

ПРОЛЕТНИ   КУЛТУРИ    

МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 321 269 320 569 136 43 476 

2021 350 380 350 380 211 74 042 

2022 409 516 409 516 195 79 977 

 

Съотношение на засятите и реколтирани площи при маслодаен слънчоглед за периода  

2020 – 2021 – 2022 година: 

 
 

Маслодаен слънчоглед за областта за реколта 2022 г. беше засят върху  409 516 дка. До 

края на отчетният период са реколтирани  409 516 дка. Получената продукция възлиза на 79 977 

тона, при среден добив 195  кг/дка. 

За сравняваният тригодишен период площите с маслодаен слънчоглед се увеличават.Тази 

тенденция се дължи главно на изискванията за сеитбооборот при кандидатстването за 

подпомагане на земеделските стопани пред ДФЗ по различните мерки и схеми за периода 2014-

2020 г. 

 

ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО 

Година Засяти площи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2020 29 926 26 021 236 6 154 

2021 32 190 32 190 500 16 102 

2022 41 838 40 436 423 17 099 

 

 За 2022 г. са засяти 41 838 дка с царевица за зърно. Произведеното количество зърно 

възлиза на 17 099 тона, при среден добив 423 кг/дка. Отчетените средни добиви за последните 

три години: за 2020 г. от 236 кг/дка са най-ниски, поради сушата през вегетацията на културата.  
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ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

ЧЕРЕШИ 

 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 18 309 18 263 514 9 395 

2021 18 720 18 131 365 6 616 

2022 19 897 19 809 525 10 401 

 

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

територията на областта бележи ръст.Тенденцията към увеличение се наблюдава през  

последните три години. Новосъздадените насаждения в областта поетапно влизат в плододаване 

и производството на плодова продукция от череши се увеличава. Най-висок среден добив е 

отчетен през 2019 г. - 629 кг/дка.Високият  добив, през  годината се дължи на благоприятните 

климатични условия по време на вегетацията на овощните насаждения. 

 

 
 

ПРАСКОВИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 3 929 3 863 733 2 834 

2021 3 810 3 801 740 2 813 

2022 3 686 3 607 769 2 774 

 

Данните от таблицата показват, че площите на плододаващите насаждения от праскови са 

относително постоянни през последните години. Новосъздадените насаждения в областта 

поетапно влизат в плододаване. Младите овощни насаждения се създават от перспективни 

родовити сортове и за тях се полагат всички необходими грижи, което се отразява и на 

получените добиви. Произведената продукция възлиза на 2 774 тона. Най-висок среден добив е 

отчетен през 2021 г. – 740 кг/дка.  
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СЛИВИ 

 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 6 542 6 264 629 3 941 

2021 6 763 6 763 654 4 424 

2022 6 978 6 881 659 4 533 

От таблицата виждаме, че плододаващите сливови насаждения постепенно се увеличават. 

Младите насаждения постепенно влизат в плододаване, като с това се увеличава и получената 

продукция. През текущата година, общото количество продукция е 4 533 тона, а средният добив 

е 659 кг/дка. Разликата в добивите през предходните години се дължи на сортовите особености, 

възрастовата структура на насажденията и на алтернативното плододаване.   

 

 
 

ЯБЪЛКИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 3 348 3 321 1 806 5 997 

2021 3 149 3 130 1 125 3 522 

2022 2 982 2 958 1 200 3 550 

 

Площта на плододаващите ябълкови насаждения в областта е относително постоянна 

през последните години. Всички площи с ябълки се реколтират ежегодно и за насажденията се 

полагат необходимите грижи. За сравняваният период с най-голям среден добив от декар е 2020 

година – 1 806 кг/дка. 

 
 
 

На територията на областта има създадени  305 дка с вишни, произведената продукция 

от тях възлиза на  109,00 тона, при среден добив –  365кг/дка. 

През 2022 г. се извърши реколтирането на плододаващите кайсии – 1174 дка, като 

получената продукция възлиза на 619 тона, а средният добив е  529 кг/дка.  

Плододаващите круши са 424 дка. Реколтирани са 411 дка.Производството възлиза на 

258тона, а средният добив 627 кг/дка, като насажденията са от перспективни родовити сортове.  
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Ягоди се отглеждат върху 168 дка. За 2022 г. получената продукция е 78 тона, а средният 

добив е  518 кг/дка. 

Малини се отглеждат, върху 109 дка, получена е продукция от 40 тона, при среден добив 

–  367 кг/дка.  

 

 
 

ЛАВАНДУЛА 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 8 098 8 025 205 1 649 

2021 8 611 8 496 229 1 948 

2022 8 774 8 604 294 2 534 

На територията на областта се отглежда лавандула върху 8 774 дка, като площта, която е 

реколтирана  е 8 604 дка. Производството възлиза на 2 534 тона, средният добив за 2022 г. е 

294кг/дка. Към тази култура има изявен  интерес, като насажденията се увеличават през 

годините. По отношение на добивите най-висок добив е отчетен за реколта  2022 г. – 294 кг/дка. 

 

 
 

ЛОЗОВИ  НАСАЖДЕНИЯ 

 

Лозарството в Бургаска област има вековни традиции. Резултати и изводи от проведени 

агроклиматични проучвания за Източния лозарски район на България показват, че е подходящ за 

развитието на лозата. В него са установени няколко микрорайони със специфични 

микроклиматични особености, които дават своето отражение върху качеството на гроздовите 

реколти. В Бургаска област са обособени следните микрорайони: 

✓ Микрорайона на Южното Черноморие - включва  землищата  на общините Несебър, Поморие 

и Бургас. 

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

✓ Сунгурларска долина – включва землищата на Сунгурларе и  Славянци. 

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

 

ЛОЗЯ ВИНЕНИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производство 

тона 

2020 65 790 65 024 495 32 217 

2021 60 486 60 017 654 39 258 

2022 61 377 58 617 468 27 443 

0
500

1000
1500

ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

засадени площи

реколтирани 
площи

7500

8000

8500

9000

2020 2021 2022

ЛАВАНДУЛА

засадени площи

реколтирани 
площи



 

 

 
 

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

на старите и непродуктивни насаждения с изтекла амортизация, както и отказ от отглеждането на 

лозя от гроздопроизводителите. Въпреки това делът на площите заети с лозя е голям и секторът 

търпи развитие. В областта встъпват в плододаване и нови масиви от перспективни 

високодобивни сортове, като се използват благоприятните почвено-климатични условия в района 

и възможностите за подпомагане в лозарският сектор.  

По националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.  

земеделските стопани подават зявления за прием за финаснсова помощ по мярка 

”Преструктуриране  и конверсия на лозя”. Mярката подпомага дейности за преструктуриране и 

конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята 

По оперативни данни за последната година са реколтирани  58 617 дка винени лозя. 

Общата продукция от винени сортове е 27 443 тона. Отчетеният среден добив е 468 кг/дка.  
 

ЛОЗЯ  ДЕСЕРТНИ 

Година Площи дка Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 4 128 3 811 365 1 392 

2021 3 423 3 423 410 1 402 

2022 3 418 3 398 420 1 426 
 

 
 

За сравняваният  три годишен период се отчита намаление на площите през 2021 г. и 

2022 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  420 кг/дка 

за 2022 г. и това е най-високият добив за сравняваният период.  

Гроздоберната кампания за 2022 г. приключи и продукцията беше прибрана, като 

произведеното количество десертно грозде е 1 426 тона. Реколта 2022 се отличава с добро 

качество по отношение на здравина на гроздето и захарно съдържание. Отчетеният среден добив 

е 420 кг/дка за десертните лозя. 
 

ТЮТЮН  ОРИЕНТАЛСКИ 

Година Засадени 

площи дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 181 181 144 26 

2021 95 95 170 16 
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2022 110 110 150 16,5 

 

 
 

Площите с ориенталски тютюн за областта възлизат на 110 дка. Прибраната продукция 

възлиза на 16,5 тона, средният добив за 2022 г. е 150 кг/дка. По отношение на добивите най-

висок добив е отчетен за реколта  2020 г. – 144 кг/дка. 

 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО 

 

При основните зеленчукови култури се отчита ръст в дела на обработваемата площ за 

сравняваният три годишен период 2020-2021-2022. Тенденцията към увеличение на площите с 

отглеждани  зеленчуци в областта важи за почти всички видове култури от групата, дължащо се  

на подпомагането на земеделските стопани по схемите и мерките.    

 

ДОМАТИ 

Година Засадени 

площи дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 871 770 1 345 1 745 

2021 840 840 1 707 2 032 

2022 827 821 4 058 3 332 

 

Домати – от засятите 827 дка и са реколтирани на 821 дка като получената продукция 

възлиза на 3 332 тона, при отчетен среден добив – 4 058 кг/дка. 

 

 
 

 

ПИПЕР 

Година Засадениплощи 

дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 584 584 752 1 288 

2021 490 360 1 528 544 

2022 299 299 1 435 430 

Пипер – от засятите 299 дка и са реколтирани на 100 %, получената продукция е 430 

тона, при отчетен среден добив – 1 435 кг/дка. 
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КАРТОФИ 

 

Година Засадени 

площи дка 

Реколтирани 

площи дка 

Среден 

добив 

кг/дка 

Производств

о тона 

2020 3 868 3 862 997 3 848 

2021 4 630 4 620 2 701 12 482 

2022 5 573 5 566 2 003 11 148 

 

Картофи за реколта 2022 - засятите 5 573дка от тях са реколтирани 5 566 дка, 

получената продукция възлиза на 11 148 тона, при отчетен среден добив –  2003 кг/дка.  

 

 
 

Дини - от засятите 2 363 дка е получената продукция 5999 тона, среден добив –  2 

538кг/дка. 

Пъпеши- от засятите 542 дка са реколтирани всички, получената продукция е  665 тона, 

при отчетен среден добив – 2 538 кг/дка. 

Зеле – от засятите 675 дка са реколтирани на 100%, получената продукция е 1211 

тона, при отчетен среден добив 1795 кг./дка 

Краставици - от засятите 415 дка е получена продукция 1819 тона, при отчетен 

среден добив 4383 кг./дка 
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4. ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ 

4.1.БРАКУВАНЕ НА ТРАЙНИ  НАСАЖДЕНИЯЗА 2022 ГОДИНА 

Постъпили искания за бракуване в ОД ”Земеделие” гр. Бургас – 23 броя 

Издадени заповеди и извършени комисии  -  12 броя 

Издадени протоколи от комисиите –  23 броя 

Всичко декари бракувани трайни насаждения –  570,469 дка 

 

Заповед 

№ 

Дата/запове

д 
Имот № дка 

Вид на 

тн 

Населено 

място 
община 

Комисия/д

ата 

Брой 

прото

коли 

бра

к 

РД 04-

38 
23.03.2022 

57491.6.6

49 
4,000 череши Поморие Поморие 25.03.2022 1 да 

  
57491.6.6

48 
3,239 череши Поморие Поморие    

РД 04-

50 
06.04.2022 

00151.15

8.38 
4,903 череши Айтос Айтос 08.04.2022 1 да 

  
00151.15

8.39 
4,903 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.44 
5,382 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.42 
2,999 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.43 
3,000 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.45 
5,692 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.5 
8,968 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.6 
7,875 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.7 
22,886 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.9 
6,959 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.50 
3,515 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.51 
3,515 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.10 
26,171 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.11 
39,213 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.12 
3,319 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.13 
2,999 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.15 
2,999 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.14 
3,000 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.16 
3,000 череши Айтос Айтос    



 

  
00151.15

8.17 
2,490 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.18 
16,358 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.20 
2,999 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.22 
3,319 череши Айтос Айтос    

  
00151.15

8.23 
4,151 череши Айтос Айтос    

  
49477.47.

2 
6,956 череши Мъглен Айтос 04.08.2022 1 да 

  
49477.47.

4 
4,501 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

35 
1,040 череши Мъглен Айтос    

  
49477.51.

2 
3,199 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

49 
2,192 череши Мъглен Айтос    

  
49477.51.

6 
9,962 череши Мъглен Айтос    

  
49477.53.

9 
1,299 череши Мъглен Айтос    

  
49477.53.

19 
1,807 череши Мъглен Айтос    

  
49477.53.

20 
1,411 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

8 
2,940 череши Мъглен Айтос 08.04.2022 1 да 

  
49477.53.

5 
1,600 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

5 
3,061 череши Мъглен Айтос 08.04.2022 1 да 

  
49477.47.

34 
1,040 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

36 
1,040 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

51 
2,192 череши Мъглен Айтос    

  
49477.49.

4 
3,699 череши Мъглен Айтос    

  
49477.49.

7 
6,488 череши Мъглен Айтос    

  
49477.51.

3 
2,000 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

46 
6,341 череши Мъглен Айтос    

  
49477.52.

11 
1,554 череши Мъглен Айтос    

  49477.52. 1,554 череши Мъглен Айтос    
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49477.47.

48 
6,341 череши Мъглен Айтос    

  
49477.52.

12 
1,554 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

47 
6,341 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

20 
4,275 череши Мъглен Айтос 08.04.2022 1 да 

  
49477.47.

32 
5,500 череши Мъглен Айтос    

  
49477.49.

5 
5,999 череши Мъглен Айтос    

  
49477.51.

7 
4,025 череши Мъглен Айтос    

  
49477.52.

6 
3,825 череши Мъглен Айтос    

  
49477.53.

3 
3,006 череши Мъглен Айтос    

  
49477.53.

6 
1,100 череши Мъглен Айтос    

  
49477.49.

3 
2,000 череши Мъглен Айтос 08.04.2022 1 да 

  
49477.53.

5 
1,600 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

3 
3,000 череши Мъглен Айтос 08.04.2022 1 да 

  
49477.47.

15 
8,818 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

26 
5,074 череши Мъглен Айтос    

  
49477.47.

30 
2,999 череши Мъглен Айтос    

РД 04-

55 
18.04.2022 

72727.18.

63 
3,000 череши Тополица Айтос 20.04.2022 1 не 

  
72727.18.

8 
19,204 череши Тополица Айтос    

  
72727.18.

110 
5,038 череши Тополица Айтос    

  
72727.18.

108 
4,425 череши Тополица Айтос    

РД 04-

64 
03.05.2022 

72864.44.

26 
14.226 орехи Топчийско Руен 05.05.2022 1 не 

РД 04-

66 
09.05.2022 

29221.81.

2 
7,789 орехи 

Момина 

църква 
Средец 11.05.2022 1 да 

  
29221.81.

3 
14,371 орехи 

Момина 

църква 
Средец    

  
29221.81.

20 
10,043 орехи 

Момина 

църква 
Средец    

РД 04-

149 
20.09.2022 

23604.5.1

8 
7,888 орехи Драчево Средец 21.09.2022 1 да 



 

  
23604.5.1

9 
20,963 орехи Драчево Средец    

  
23604.51

7 
11,566 орехи Драчево Средец 21.09.2022 1 да 

РД 04-

404 
19.10.2022 

36227.18.

24 
5,218 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос 21.10.2022 1 да 

  
36227.18.

26 
4,350 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос    

  
36227.18.

45 
1,300 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос    

  
36227.18.

46 
1,300 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос    

  
36227.18.

16 
6.030 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос 21.10.2022 1 да 

  
81102.11.

20 
7,599 сливи Черноград Айтос 21.10.2022 1 да 

  
81102.11.

21 
7,699 сливи Черноград Айтос    

  
81102.11.

7 
22,226 бадеми Черноград Айтос    

РД 04-

412 
24.10.2022 

18229.1.1

56 
3,320 кайсии Гълъбец Поморие 25.10.2022 1 не 

  
58640.16.

40 
4,500 кайсии Просеник Руен 25.10.2022 1 да 

РД 04-

413 
26.10.2022 

58400.38.

17 
8,000 орехи Присад Созопол 28.10.2022 1 не 

  
58400.38.

18 
16,349 орехи Присад Созопол    

РД 04-

415 
31.10.2022 

66585.20.

44 
7,199 сливи 

Синьо 

камене 
Средец 02.11.2022 1 да 

РД 04-

416 
01.11.2022 

36227.18.

54 
2,869 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос 03.11.2022 1 да 

  
36227.18.

55 
2,868 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос    

  
36227.18.

64 
3,938 орехи 

Карагеоргие

во 
Айтос 03.11.2022 1 да 

РД 04-

417 
01.11.2022 

40021.75.

14 
18,007 кайсии 

Крумово 

градище 
Карнобат 03.11.2022 1 да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнение по 

години 

Брой  

комисии 

Брой издадени 

протоколи 

Декари бракувани 

ТН 

2020 3 5 222,418 

2021 9 23 724,459 

2022 12 23 570,469 

 

 

 
 

 
 

4.2. ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО 

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-78/02.02.2018 г.на Министъра на земеделието, храните 

и горите, по предварително установен график бяха извършвани периодични обследвания на 

площите заети с основните есенни и пролетни култури. Обследванията се извършваха по общини 

от специално сформирани Експертни комисии със Заповед на Директора на ОДЗ № РД 04-

36/21.03.2022 г., като резултатите се докладваха в края на периода.След обсъждане на данните и 

анализ на работни съвещания на ОЕКЗ резултатите бяха своевременно докладвани в МЗм.  

І етап – 10 % обследване в периода 24 до 31 март доклад до МЗм с Изх. №РД-12-01-103-

19/ 31.03.2022 г. 

ІІ етап – 10 % обследване в периода 26 април до 03 май доклад до МЗм с Изх. № РД -12-

01-103-23/03.05.2022 г. 

ІІІ етап - 100 % обследване в периода 26 май до 03 юни доклад до МЗм с Изх. №РД -12-

01-237/03.06.2022 г. 

ІV етап – 10 % обследване, 7-10 дни преди жътва до 30 юни 2022 г. доклад до МЗм с 

Изх. №РД-12-01-264/24.06.2022 г. 

 

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

И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО 

 

За стопанската 2022/2023 г. до края на отчетния период на територията на областта са 

засяти  733 915  дка - пшеница, 160 672 дка - ечемик, 3 235 дка - ръж, 5 100 дка - тритикале и 199 

270 дка. - маслодайна рапица. За сравнение с хода на сеитбената кампания за предходната година 

2021/2022 са засяти: 737 669 дка – пшеница, 160 060 дка – ечемик,  4 438 дка – ръж,  4 637  дка 

тритикале и 239 930 дка - маслодайна рапица. Общата площ на всички засяти есенници през 

предходната кампания възлиза на 1 146 734 дка. 
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ІІ. ЖИВОТНОВЪДСТВО 

1. Говедовъдство и биволовъдство 

 

През 2022г. продължава процеса на специализация на производството в говедовъдството, който 

се характеризира с преминаване  на животните от млечно в месодайно направление. Общият брой на 

говедата  на територията на  Бургаска област към м. април 2022 г. e 37 568 бр. по данни на ОДБХ 

Бургас - с 2,1 % намаление в сравнение с 2020г.. Наблюдава се същата тенденция на понижаване на 

броя на говедата, но с 6,8 %  по данни на Регистър на земеделските стопани по Наредба 3. Най - 

съществен спад при говедата се установява в община Бургас, където 21% са намалели говедата 

според данни на ОДБХ Бургас и 32% съгласно Регистъра по Наредба 3. 

 

На територията на Бургаска област, под селекционния контрол на 11 национални развъдни 

асоциации  са 76 ферми с 5 303  бр. говеда., което е тенденция към запазване на обхвата на 

селекционен контрол. 

В Бургаска област броя на биволите през 2022г. остава почти постоянен по данни на ОДБХ 

Бургас –1 030, с 2,6% по-малко спрямо 2020г.. По-голям спад от 5,6 % за 2022г. се отчита по данни от 

Регистър на земеделските стопани по Наредба 3, на фона на нарастващия брой биволи на територията 

на страната. Под селекционен контрол на две национални развъдни организации са 801 бр. биволи. 

По данни на Регистър на земеделските стопани по Наредба 3, броят на говедовъдните ферми по 

общини за периода е редуциран с 11%, дължащ се на отпадане на животни поради застаряване на 

животновъдите, липса на приемственост на поколенията, преминаване от млечно в месодайно 

направление и актуализацията на говедата и говедовъдните обекти в система ВетИС на територията 

на областта. 
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Експертите селекционери от АРЧШПБ на територията на област Бургас, за периода 2020-2022г. 

не наблюдават сериозен спад в броя на животните и фермите по селекционен контрол. Три ферми от 

общо 31 са отпаднали от селекционен контрол на АРЧШПГБ поради преминаване на животните от 

млечно в месодайно направление, прехвърляне на говедата от Института по земеделие Карнобат в 

Земеделския институт Стара Загора и ликвидация на кравефермата на ВЗК“ Христо Ботев, но за 

сметка на това се е увеличил броят на животните в останалите ферми. 

2. Овцевъдство и козевъдство 

На територията на Бургаски регион, броят на овцете намалява с 5,6% през 2022г. по данни на  

ОДБХ Бургас в сравнение с 2021 г. когато броят им е 124 203бр.. Тенденцията се запазва и според 

данни от Регистъра на земеделските стопани, където данните показват 15% понижаване на броя на 

овцете от 102 674 бр. през 2020 на 81 134 бр. през 2022г. в синхрон с тенденцията за спад при общия 

брой на овцетев страната/8.3%/. 

На база данни от експерти на НОКА, в периода 2020-2022г., овцете под селекционен контрол на 

територията на областта от 15 300 бр. са намалели на 13 750, което е спад с 10 % . Фермите под 

селекционен контрол от 66 през 2020г. са  60 в 2020г, т.е. намаление с 9 %, дължащо в по-голяма 

степен на осъществени продажби в Турция за до отглеждане и разплод женски животни поради 

предлагане на добра изкупна цена. 

В "Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце" с. Пирне, което селекционира 

овцеферми на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора, овцете са намалели от 

40 000 през 2020г.до 36 000през 2022г.- 10% спад. На територията на област Бургас, за периода 2020-

2022г. 5 ферми, под селекционен контрол на сдружението, са продали животните си в Турция за до 

отглеждане и разплод, както и на други места в страната. 

Под селекционен контрол на 13 развъдни асоциации са 263 /300/ овцеферми с 45 147бр. овце и 

8 ферми с 446 кози под контрола на две развъдни асоциации.  

Най-голямо намаление при овцете се установява в община Средец, където с 19,6% са намалели 

според данни на ОДБХ Бургас и 22,9% съгласно Регистъра по Наредба 3. 

 

На територията на Бургаски регион, броят на козите бележи сериозен спад с 13,6% през 

2022г. по данни на  Регистъра на земеделските стопани в сравнение с 2020г.. 

Най- голямо намаление при козите се установява в община Камено и община Средец, 

където съответно с 44,3%  и 28,8%  намалели според данни на ОДБХ Бургас и 41,3% и 31% 

съгласно Регистъра по Наредба 3. 

3. Птицевъдство 

На територията на Бургаска област са ситуирани четири животновъдни обекта за 

отглеждане на бройлери с 18 500бр. птици,  три  животновъдни обекта за отглеждане на 

патици с 5 300 бр./Регистър на животновъдни обекти за отглеждане на водоплаващи птици, 
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подложени на асистирано хранене, за добив на втлъстен черен дроб и месо, актуализиран към  

29.09.2022г./ и една ферма за отглеждане на кокошки носачки, в която се отглеждат 20 970 

птици. От посочените данни става ясно, че през 2022г. броят на птиците на територията на 

региона остава постоянен. 

4. Свиневъдство 

Свиневъдният сектор на територията на Бургаски регион е устойчиво развит, добре 

структуиран  и специализиран, което позволи да преодолее сравнително бързо последиците от 

заболяването Африканска чума по свинете през 2019г. и пандемията от Covid-19. 

Kонцентриран е в 3 на брой, индустриални ферми, в които, в съответствие с Регистъра на 

индустриални свинеферми ферми на БАБХ, се отглеждат 40 916 бр. свине. Регистърът на 

фамилните ферми, показва регистрация на 12 фамилни ферми /908 бр. животни/ и 3 ферми за 

отглеждане на източнобалкански свине с 121 животни. Регистърът на фамилните ферми, 

актуален към ноември 2022г., показва регистрация на 13 фамилни ферми /2 029бр. животни/. 2 

092 бр. са личните стопанства на територията на Бургаска област, според Регистър на 

животновъдните обекти-лични стопанства по чл.137 от ЗВД. На територията на Бургаска 

област, животновъдните обекти, отглеждащи свине, са с относително стабилен брой и 

капацитет, постоянен характер и незначителни отклонения във възходящ ред в периода на 

анализ, който се дължи на технологични норми, които касаят увеличаване и намаляне на 

капацитета на животновъдните сгради, без това да е проблем, който е необходимо да се 

анализира. 

5. Пчеларство 

Съгласно Регистър на пчелините на БАБХ, актуализиран към октомври 2022г., в 

Бургаска област са регистрирани 73 665 пчелни семейства, разположени в 1 783, което 

показва  нарастване с 2% в сравнение със 2020г., когато техния брой е  72 140бр.. 

 

Изводи и прогноза за развитието на животновъдството в Бургаска област 

 

През 2022 г., на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволи, овце майки, кози майки“, на 

два транша, бе предоставена ДП „Държавна помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, 

на регистрираните по Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани.744 животновъди от Бургаска 

област са кандидатствали за ДП, като подпомагането се явява част от производствените разходи за 

отглеждане на животните и усвоиха 1 738 826 лв./1 850 043.12 лв. -  855животновъди  за 2021г/.. 

За втора поредна година, във връзка с въведените извънредна обстановка и 

противоепидемични мерки, с цел намаляване на негативните последици от пандемията с COVID 19, 

бяха разплатени допълнително 72 млн. лева  помощ на 27 176 земеделски стопани посхема на 

държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на 

негативното икономическо въздействие на COVID-19“, от които, от 1 993 фермери от Бургаска 

област са усвоени 5 907 664.54 лв.. 

С цел да се подпомогне селекционната дейност в животновъдния сектор, се предоставиха 

субсидирани услуги по ДП „Схема за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна 

книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните през 2022 г.“ на 

одобрени развъдни организаци. „Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни породи овце“ на 

територията на община Айтос- с. Пирне, област Бургас, усвои 266 302.29 лв., необходими за 

развитието, отглеждането и определяне на продуктивността и генетичните качества на млади 

разплодни дребни преживни мъжки животни. 

През 2022г. птицевъдите получиха финансова помощ за прилагане на мерките по схемата 

„Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците", 

която се отпуска за отглеждани кокошки-носачки, родители от всички кокоши видове. От усвоеният 

за 2022г. финансов ресурс по помощта, който е близо 35 млн. лв. за страната, увеличен в сравнение с 

2021 г. с два милиона лв., птицеферма от община Айтос е усвоила определените средства по 

държавната помощ. 

Развитието на свиневъдния сектор е благоприятствано от продължаващото и през 2022г. 

предоставяне на финансово подпомагане по схемата на държавна помощ за реализиране на 

доброволно поети петгодишни ангажименти за хуманно отношение към свинете, стартирала през 



 

2012 г.. Годишния бюджет на помощта за 2022 г. е  в размер на 59 000 000 лв., като собствениците на 

трите индустриални свинеферми  от общините  Карнобат и Поморие са усвоили средства  съответно 

по първи, втори и трети транш на помощта, в зависимост от категорията отглеждани животни. 

Положително влияние върху сектор Пчеларство оказва прилаганата вече пета поредна 

тригодишна Национална програма по пчеларство, която се разработва с широкото участие на 

браншовите пчеларски организации. В Бургаска област 149 пчелари са участвали по Националната 

програма по пчеларство  за периода 2021 – 2022г., като за стопанската 2020/2021 г..броят им е 109. 

Националната програма по пчеларство ще продължи да се прилага и в новата Обща селскостопанска 

политика на Европейския съюз. Това ще стане под формата на секторни интервенции, които са част 

от общия Стратегически план на България. В Националния план е предвидено подпомагате на 

пчеларите за услугата опрашване по направление агроекология. 

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/537 на Комисията от 28 март 2019 г. за вписване на 

наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски 

указания, ЕК вписа Защитеното наименование за произход (ЗНП) „Странджански манов мед“/ 

„Манов мед от Странджа“ в европейския Регистър защитените наименования за произход и 

защитените географски указания.Шест пчелари на територията на общините Царево и Малко 

Търново, вписани в регистъра на ЗНП “Странджански манов мед“/ „Манов мед от Странджа“ усвоиха 

10 800лв. от Помощта, която се предоставя за покриване на разходи за задължителна годишна 

проверка на място от контролиращо лице и лабораторен анализ на продукта при направена 

задължителна годишна проверка при производство на продукти със ЗНП. 

С цел да стимулират земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата 

производителност и устойчивост на стопанствата си и да намалят производствените разходи беше 

приложена Държавна помощ- „Схема за инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и 

съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2022 г.. 

с бюджет в размер на 2,5 млн. лв.. 113 животновъди от страната подадоха заявления за подпомагане 

по схемата за държавна помощ. В Бургаска област, на територията на общините Карнобат/3/, 

Камено/1/ и Средец/1/, Айтос/1/, Бургас/1/, седем животновъди се възползваха от възможността да 

кандидатстват по ДП. 

Едни от най-сериозно засегнатите от ситуацията покрай войната в Украйна и наложените 

санкции и предприетите ответни мерки са фермерите, коитоизпитваха остра нужда от финансов 

ресурс за оборотни средства, поради разходите и загубите, свързани с пандемията от COVID-19,което 

доведе до изчерпване на наличните резерви отпарични средства и невъзможност да поемат 

увеличените разходи вследствие войната и наложените в тази връзка санкции и предприетите ответни 

мерки. В тази връзка на земеделските стопани бе предоставена Държавна помощ-схема „Помощ в 

подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо 

въздействие на руската агресия срещу украйна“ за 2022 г. с бюджет в размер на 426 000 000 лв.. 2 400 

са земеделските стопани на територията на Бургаска област, които са допустими за подпомагане по 

първия транш на помощта и усвоили 26 220 000 лв.. 27 са земеделските стопани на територията на 

Бургаска област, които са допустимиза участие за подпомагане по схемата във втория транш. 

За трета поредна година, във връзка с въведените извънредна обстановка и противоепидемични 

мерки, с цел намаляване на негативните последици от пандемията с COVID 19, 28 142 броя заявления 

са подадени по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване 

на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г.. 2 000 фермери  са 

кандидатствали за помощта от Бургаска област, от които 330 пчелари. 

 

 

 

Таблица 1- Земеделски стопани от Бургаска област,кандидатствали по схемите и мерките през 

2022г.. 

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ОТОРИЗИРАНИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ-

БРОЙ 

ОТОРИЗИРАНА СУМА В  

ЛЕВА 

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО  ЗА ПЕРИОДА 2020 

– 2022Г., ПРИЕМ 2022Г. 

149 отчитане на фин. средства в 
рра ямбол 

2. СХЕМА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЛИЦА С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО 4 16 050 



 

НПП ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД 2020-2022г.. 

3. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА БИВОЛИ  ПОМОЩ 

DE MINIMIS, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1408/2013, ИЗМЕНЕН С 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316, НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПО НАРЕДБА № 3 

ОТ 1999 Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ КРАВИ И/ИЛИ 

ЮНИЦИ, И/ИЛИ БИВОЛИ, ОВЦЕ-МАЙКИ И/ ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ 

1 744 738 826  

4. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ„ПОМОЩ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА 

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ" 

1 37 948.23 

5. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА 

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВИНЕТЕ“ 

3 1 297 926 - първи транш 

6. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА 

ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-

19“ ЗА 2022 Г.. 

2 000 10 513 588 

7. МЯРКА 14 „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., ПРИЕМ 2022Г. 

 

49 отчитане на фин. 

средства в рра ямбол 

8. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА РОДОСЛОВНА КНИГА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ПРОДУКТИВНОСТТА И ГЕНЕТИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА 

ЖИВОТНИТЕ ПРЕЗ 2022 Г.. 

1 266 302.29 

9. ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА 

ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА 

КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАЩИТЕНО 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗА ПРОИЗХОД „СТРАНДЖАНСКИ МАНОВ МЕД“ 

6 1 800 

10. СХЕМА „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ 

УКРАЙНА“ ЗА 2022 г. 

2 400 26 220 000 

11. СХЕМА „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ 

ЗА ДОБИВ И СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВО МЛЯКО И СЪОРЪЖЕНИЯ 

ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА НОВОРОДЕНИ ЖИВОТНИ С МЛЯКО“ ЗА 2022г. 

7 86 448- ЗА 5 СКЛЮЧЕНИ 

ДОГОВОРА 

12. СХЕМА „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА 

АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ ЗА 2022 Г..-ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ 

 

27  

Общо 

 12 985 108 

 

 

РАЗДЕЛ : ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ «АПФСДЧР» 

 

І.СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА. 

 

Областните дирекции "Земеделие" са специализирани териториални администрации към 

министъра на земеделието и храните и са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към 

МЗХ. Структурата и числеността на отделните административни звена се определят с 

длъжностното разписание при спазване на разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за 

държавния служител и подзаконовите актове по прилагането им. 

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областната 

дирекция "Земеделие"Бургас са обособени в обща и специализирана администрация. 

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, 

създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва 

техническите дейности по административното обслужване. Общата администрация в ОД»З» 

Бургас е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и 

човешки ресурси".  



 

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие", 

като в състава и се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като 

нейни териториални звена. 

С устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие” са утвърдени щатни 

бройки, в т. ч. и Общинските служби по земеделие. Утвърденото длъжностно разписание за 

Областна дирекция „Земеделие” Бургас от 06.06.2022г. е за 84 служители.  

 

В състава на ОД“З“ Бургас са включени и 11 общински служби по земеделие  и два офиса 

както следва:  

 

1.ОСЗ  Айтос 

2.ОСЗ Бургас 

3.ОСЗ Бургас –  офис Малко  Търново 

4.ОСЗ Камено 

5.ОСЗ Карнобат  

6.ОСЗ Несебър 

7.ОСЗ Поморие 

8.ОСЗ Приморско – Царево -офис Приморско 

9.ОСЗ Приморско – Царево -офис Царево 

10.ОСЗ Руен 

11.ОСЗ Созопол 

12.ОСЗ Средец 

13.ОСЗ Сунгурларе 

 

Предвид увеличения брой и отчитайки нарастващите нужди на земеделските стопани в 

Община Малко Търново във връзка с извършваната земеделска дейност и имайки предвид 

разходените средства за командировки и положеният труд на служители от останалите ОСЗ в 

помощ на офис Малко Търново, с мотивирани предложения с изх. № № 103/05.01.2018г., РД-12-

103//24.07.2019г., РД-12-103-1//27.08.2019г. и РД-12-01-336/17.09.2020г. на ОД “Земеделие“ 

Бургас е предложено преструктуриране на офис Малко Търново – ОСЗ Бургас, в самостоятелна 

общинска служба, чрез увеличаване на щатния състав. 

 



 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр.БУРГАС 
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Главен директор 
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ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 26 
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 5 
 
 

ОСЗ – 11 и 2 офиса 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022г. 

 

Финансово- счетоводната дейност се организира при спазване на основните счетоводни 

принципи посочени в чл. 11 от Закона за счетоводството иглава петнадесета от Закона за 

публичните финанси. 

 Стопанските операции се отразяват в три обособени отчетни групи: „Бюджет„; 

„Други сметки и дейности” и „Сметки за средства от европейски съюз”.  Прилаганата 

отчетност е диференцирана в две основни насоки: отчетност на касова основа и отчетност на 

начислена основа /счетоводна отчетност/. 

Отчетността на касова основа се изготвя в съответствие с Единната бюджетна 

класификация за всяка финансова година. 

 Счетоводната отчетност се изготвя в съответствие със Сметкоплана на бюджетните 

организации и в частност индивидуалния сметкоплан на Областната дирекция “Земеделие” 

Бургас. 

Дълготрайните активи се отчитат по цена на придобиване, включваща покупната цена 

и разходите за привеждане на актива в подходящ за експлоатацията му вид. За дълготрайни 

активи се отчитат и признават активи, когато стойността им в момента на придобиването е 

по-голяма от 1000 лв.без ДДС за всички ДМА, с изключение на компютрите, чийто 

стойностен праг е 500 лв. без ДДС. Начисляване на амортизации на нефинансовите 

дълготрайни активи и отчитането на амортизационната сума се извършва ежемесечно. 

Съгласно утвърдена счетоводна политика и указание ДДС № 07 от 22.12.2017 на МФ, към 

31.12.2022 г. в ОД „З“ – Бургас се извърши преглед за обезценка на нефинансовите 

дълготрайни активи от лицензиран оценител, като е определен праг на същественост 5% от 

балансовата стойност на съответния актив. При съществен траен спад в цената на актива - 

над  5 % от балансовата му стойност се отчете обезценка, при която балансовата стойност се 

коригирана до размера на текущата възстановима стойност.  Не се отчете обезценка на 

активите амортизирани до остатъчната стойност, както и при спад под  5 % от балансовата с-

ст. При оценката на два от активите /моторни превозни средства/ се извърши положителна 

преоценка /над оценка/, тъй като се установи случай на нереално занижени стойности, по 

които се водят в баланса. Счетоводните операции са отразени в края на отчетния период 

след текущото начисляване на амортизациите към м. декември.  

В годишния финансов отчет за 2022 г. са отразени поетите ангажименти за 

придобиване на ДМА по видове, както следва: 

- „Административни сгради“ - увеличена е отчетната стойност на административните 

помещения на Общинска служба по земеделие гр. Сунгурларе със стойността на 

подменената дървена с PVC дограма в размер на 1700 лв.; 

- „Компютри и хардуерно оборудване“ – закупени и доставени 3 бр. настолни 

компютри на стойност 1908 лв.; 

- „Други машини, съоръжения и оборудване“ – авансово плащане на стойност 34680 

лв. за доставка на 1 бр. безпилотна летателна система WINGTRA ONE. 

Към 31.12.2022 г. отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА и НМДА по 

групи е както следва: 

- „Компютри и хардуерно оборудване“ – 37585.76 лв; 

- „Други машини, съоръжения и оборудване“ – 34020 лв.; 

- „Леки автомобили“ – 57472.42 лв; 

- „Програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ – 1054.87 лв. 

За периода в ОД „З“ – Бургас няма временно изведени ДМА от употреба, ползвани 

ДМА и НМДА чужда собственост, увеличение и намаления на балансовата стойност на вече 

придобити НМДА. 

Материалните запаси се оценяват по доставна стойност, която включва разходите за 

закупуване и други, които допринасят за привеждането на материалите в готов за тяхното 

ползване вид.  

Приходите се определят по справедлива стойност на полученото или подлежащо на 

получаване възнаграждение под формата на парични средства. Отчитат се на начислена 

основа в момента на тяхното възникване и на касова основа в момента на постъпване по 

сметките на дирекцията, съгласно параграфите на ЕБК. Като приходи от стопанската 



                    

дейност се отчитат приходите от наеми/аренда на земеделска земя от държавен поземлен 

фонд /ДПФ/. Същите се разпределят в два отчетни периода /2022 г. и 2023 г./, които 

обхващат периода на „стопанската година“. Отчитането на приходите се извършва 

съобразно счетоводната политика на първостепенния разпоредител. 

Към 31.12.2022 г. се извърши анализ на просрочията, същите са провизирани и 

отразени в съответните задбалансови сметки. Начислени са разходи за провизии за персонал 

по реда на т.19.7 от ДДС № 20/2004г. 

Във връзка с предоставено безвъзмездно право на ползване на административни 

помещения за нуждите на общинските служби по земеделие от съответните общини, се 

приложи подходът на приписан разход за наем, на основание т. 17.15 от ДДС 20/2004 г. на 

МФ. 

Начислен е коректив за задължения за разходите, отнасящи се за 2022 г., чийто 

първични документи постъпват месец януари 2023 г. 

Във връзка с прилагането на НСС 37 и спазване принципа на същественост, за 

отчетния период са начислени условни вземания, съгласно представени запис на заповеди, 

покриващи предстоящо вземане от наем/аренда на земеделски земи от ДПФ с падеж 

31.01.2023 г. 

 

І. ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

 Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ОД „Земеделие” - Бургас за периода 

от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. отразява: 

- приходи от държавни такси, реализирани от общинските служби по земеделие /ОСЗ/, 

съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлената собственост – 

Приложение 1 към чл.1 от ПМС 286 от 10.07.1997 г. - препис от решения, промяна на начина 

на трайно ползване на земеделски земи /НТП/, справки за имоти, регистрация на договори, 

издаване на талон; 

- реализираните приходи от държавни такси за регистрация и контрол на земеделска и 

горска техника, съгласно Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол 

на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ - годишни и сезонни технически прегледи на 

техника, идентификация при първоначална регистрация и промяна в регистрация, пускане в 

употреба или бракуване на техника; издава и подменя свидетелства за регистрация на 

техника, издава и подменя свидетелства за правоспособност за работа с техника; 

- реализирани приходи  от държавни такси, определени по Тарифата за таксите, които 

се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - държавна такса за 

промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по решения, 

постановени от комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи 

(ЗОЗЗ) към ОД „Земеделие“; такса при внасяне на искане за разглеждане в комисиите по чл. 

17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД „З“; такса за издаване на копие от карта за почвената покривка; 

такса за издаване на акт за категорията на земята, за заверка на удостоверението за 

поливност и на скицата на площадката (ситуацията на трасето); такса за издаване на 

заверено копие или на препис-извлечение от предходно решение, постановено от комисиите 

по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД „З“, или от друг документ, свързан с промяна на 

предназначението на земеделска земя; 

- реализирани стопански приходи свързани с управлението на земеделски земи от 

държавния поземлен фонд,включени в баланса на ОД „З“ - наеми аренда;  

- приходи от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви - лихви и/или неустойки 

при неизпълнение на арендно плащане в договорения срок; неустойка във връзка с 

неизпълнение на задължение на арендодателя за създаване на трайно 

насаждение;неправомерно ползване на земеделски земи от държавен поземлен фонд; 

неустойка при отказ от сключване на договор за наем или аренда; глоби, на основание 

издадени от Директора на ОД „З” – Бургас наказателни постановления във връзка с 

прилагане на ЗРКЗГТ. 

За периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г. ОД „Земеделие” – Бургас отчита приходи в размер 

на 1 495 587 лева както следва: 



                    

• От държавни такси, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по 

поземлената собственост; Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол 

на земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/ и  Тарифата за таксите, които се заплащат при 

промяна на предназначението на земеделските земи в размер на 588 614 лв., отразени в & 

25-01 „Такси за административни и други услуги и дейности”; 

Процентното отношение на приходите от държавни такси, реализирани от ОД 

„Земеделие” – Бургас и 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 908 829 лв., отразени в & 24-06 „Приходи от наеми на земя”;  

• От глоби, санкции, неустойки, на основание издадени от Директора на ОД „З” 

– Бургас наказателни постановления във връзка с прилагане на ЗРКЗГТ и неправомерно 

ползване на земеделски земи от държавен поземлен фонд, на основание издадени заповеди 

на Директора на ОД „З“ – Бургас, на основание чл. 34 от ЗСПЗЗ, отразени по параграф 28-02 

– 21 122 лв.  

• Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия, съгласно чл.248 от ЗКПО в размер на (22 978) лева; 

 

ОД „Земеделие” – Бургас отчитапреизпълнение на утвърдения план за приходите 

към 31.12.2022 г. с 653 387 лв. и увеличение спрямо миналата 2021 г. с 261 217 лева. 
 

Вътрешни и външни фактори повлияли върху размера на събраните приходи по 

категории, са както следва: 

 

1. Приходи от такси: 

• Анализът на отчетените приходи от такси, реализирани от общинските служби по 

земеделие през 2022 г. показва относително запазване на размера им спрямо предходната 

2021 г. Съпоставяйки ги обаче спрямо 2019 и 2020 г., показва тенденция на значително 

намаление, което произтича от влезлите в сила промени и допълнения в Закона за кадастъра 

и имотния регистър, относно  преобразуването на картата на възстановената собственост в 

кадастрална карта от службите по геодезия, картография и кадастър. В тази връзка 

обслужването на гражданите и съответно заплащането на държавни такси се прехвърли от 

Общинските служби по земеделие към Агенция по геодезия, картография и кадастър 

/АГКК/. За сравнение цитираните приходи през 2020 г. са били 51 548 лв, а през 2019 г. - 

132 711 лв. 

•  На основание Заповед № РД 09-1015/11.12.2020 г. на Министъра на земеделието, 

храните и горите от 01.01.2021 г. приходите от държавна такса за промяна на 

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по решения, постановени от 

комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД „Земеделие“ постъпват по банковите 

транзитни сметки на ОД "Земеделие". В тази връзка, ОД „З“ – Бургас отчита получени 

приходи през 2022 г. в размер на 453 719 лв. 

 

2. Приходи от наем  - през 2022 г. са проведени 4 тръжни процедури по реда на чл. 24а, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, с 

34 733 

100 162 
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Държавни такси - 2022 г.



                    

подписани общо 47 договора с предоставени общо 3 106.04 дка и 2 процедура без 

провеждане на търг по чл. 37в, ал. 10 и чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, с подписани общо 37 

договора за обща площ от 1 092.12 дка.  

Във връзка с настъпващ падеж на плащане на наемни/арендни вноски по дългосрочни 

договори за отдаване на земеделски земи от държавен поземлен фонд индексирани с индекс 

на инфлация за 12 месечен период - 17.7 %, ОД „З“ – Бургас отчита увеличение на 

приходите от наеми на земя в размер на 198 300 лв. спрямо миналата 2021г. 

В резултат на многократните уведомления от страна на експертите от ОД „З“ и ОСЗ до 

ползвателите на земеделски земи от ДПФ, всички вземанията от наем и аренда са събрани 

към 31.12.2022 г., с изключение на 826 лв. по два от сключените дългосрочни договори с 

един ползвател, които са отразени като просрочени вземания. Предприети са 

законоустановените действия с цел събирането им.  

Във връзка с установено неправомерно ползване на земеделски земи от ДПФ и 

издадени заповеди на Директора на ОД „З“ – Бургас на основание чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ, 

през 2022 г. са постъпили 6 234 лева от глоби и неустойки. 

 Освен посочените по-горе приходи, принадлежащи на ОД „Земеделие” – Бургас, 

към 31.12.2022 г.година са реализирани приходи в размер на  511 974 лв., постъпващи по 

банкова сметка на МЗХГ, както следва: 

• сключени договори за продажба на прилежащи площи към сгради и съоръжения от 

имущество по реда на чл. 27, ал. 6 от ЗСПЗЗ и свободни, негодни и годни за земеделско 

ползване площи по реда на чл. 27, ал. 8 и 9 от ЗСПЗЗ: 

- чл. 27, ал. 6 – 9 бр. договора, с постъпили режийни разноски 3681 лв. и суми за 

ползване на земята, на основание & 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ в размер на 50250 

лева, продажна цена, платена с поименни компенсационни бонове /ПКБ/ -172 024 лева. и 

платена в лева – 12 027 лв.; 

- чл. 27, ал. 8 – 5 бр. договори, постъпили 144020 лв. продажна цена и 2880 лв. 

режийни разноски; 

- чл. 27, ал. 9 (параграф 12а от ПЗРЗСПЗЗ) – сключени 2 договора, постъпили 124600 

лв. продажна цена и 2492 лв. режийни разноски. 

 

Общият размер на приходите, реализирани от ОД „Земеделие” – Бургас към 

31.12.2022 г., възлиза на 2 007 561 лв., представени графично по следния начин: 

 

 
 

 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

Разходната част в бюджета на ОД „Земеделие” гр. Бургас за 2022 г., в размер на 2 310 

184  лева, по видове разходи се определя от: 

1. Заплати, възнаграждения и социално осигурителни вноски – 1 898 211 лв., в 

това число:  

- за заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни 

правоотношения  – 1 399 886 лв.;  
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- за други възнаграждения и плащания на персонал и заплати по извънтрудово 

правоотношение  –  47 367 лв., 

- за социално осигурителни вноски от работодател по трудови, служебни и 

извънтрудови правоотношения – 450 958 лв. 

 

2. Издръжка за дейността на ОД „Земеделие” – Бургас  - 373 685 лв., в това число:  

          - вода, горива, електроенергия, материали, текущ ремонт, външни услуги, 

командировки, застраховки и др.                                 –  351 028 лв.; 

 -  платени данъци, такси                                     -     22 657 лв.; 

Видно от посочените данни в годишния отчет за касово изпълнение на бюджета, с най-

голям относителен дял са разходите за заплати и възнаграждения, представляващи 60.60 % 

от общите разходи. Разходи за други възнаграждения и плащания  - 2.05 %. Разходите за 

издръжка са в размер на 15.19 %, а капиталовите разходи са 1.66 % от общите разходи.  

През 2022 г. с цел подобряване условията за работа на служителите се извърши текущ 

ремонт на офис помещенията на Общинска служба по земеделие гр. Бургас - офис Малко 

Търново. Закупи се офис оборудване - офис столове, стелажи и метални шкафове със 

заключване. Продължи подмяна на вече морално и физически амортизирана компютърна 

офис техника, като се закупиха 5 бр. скенери; 9 бр. принтери; 6 бр. мултифункционални 

устройства; 10 бр. монитори и 3 бр. UPS.  

В изпълнение на Заповед № РД 09-317/20.03.2020 г. на Министъра на земеделието, 

храните и горите, ОД «Земеделие» - Бургас предприе незабавни действия за своевременно 

разплащане на дължимите от МЗм местни данъци и такси за 2022 г. Разплатени са всички 

задължения към общините в област Бургас в общ размер 19 590 лева. 

3. Капиталови разходи: 

На основание чл. 112, ал. 2 от ЗПФ, ОД „Земеделие“ – Бургас изготви 3 бр. 

предложения за вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета в посока увеличение на 

капиталовите разходи  за сметка на намаление на издръжката в размер на 38 288 лева, с 

които се постигна следните резултати:  

1. С цел повишаване на енергийната ефективност на помещенията и подобряване 

условията за работа на служителите, работещи в общинска служба по земеделие гр. 

Сунгурларе се извърши подмяна на съществуващата дървена дограма с нова ПВЦ на 

стойност 1700 лв.      

2. С цел подновяване на част от вече амортизираната компютърна техника ОД „З“ – 

Бургас закупи 3 бр. настолни компютъра на стойност 1908 лв. Разходите са съгласувани за 

разходи в областта на електронното управление и използваните информационни и 

комуникационни технологии. 

3. На територията на област Бургас, която е най-голяма по площ в България, се 

извършват множество специализирани проверки на терен на физически блокове с цел 

актуализиране на слоя допустим за подпомагане и последващ контрол на място след 

извършване на дешифрация на зоните за заснемане. Тази дейност е свързана с много 

пътувания от страна на служителите в ОД "З" и ОСЗ, при тежки условия на движение и с 

кратки срокове на изпълнение. Значителни по размер са съпътстващите разходи за горива и 

ремонт на автомобилите, ремонта на GPS устройства, командировъчни разходи.                                                                                                   

С цел оптимизиране на тази дейност, а именно: по-обстоен обхват на проверяваните площи, 

чрез видимостта при полет, елиминиране преценката на субективния фактор по отношение 

допустимостта за подпомагане на площите от страна на проверяващия служител, бързина на 

извършваната проверка и отстраняване на фактора с недостъпните физически блокове, с 

липсващи пътища, лоши метеорологически условия, ОД "Земеделие" Бургас закупи 1 бр. 

безпилотна летателна система WINGTRA ONE /дрон/ на стойност 34 800 лв.  

ОД „З” Бургас стриктно прецизира разходите си в рамките на утвърдената бюджетна 

рамка за 2022 г.,  при спазване на нормативната база  за законосъобразност и 

целесъобразност при прилагане на СФУК. В резултат  на  създадената организация за 

целесъобразно изразходване на  одобрените средствата, същите се оказаха достатъчни за 

нормалното протичане на работния процес в дирекцията. 



                    

Разходите на ОД „Земеделие” Бургас към 31.12.2022 година са извършени при спазване 

принципите на добро финансово управление, ефективно и икономично използване на 

предоставения бюджетен ресурс с ясно дефинирани приоритети.  

Изпълнението на бюджета е съобразено с утвърдените допустими максимални размери 

на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. и 

ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. 
 

ЧУЖДИ СРЕДСТВА, ПОСТЪПВАЩИ ПО СМЕТКА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - 

БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ 

 С изменение на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ от 2015 г., по сметката за чужди средства на 

ОД „Земеделие“ – Бургас постъпват суми от ползватели на земеделски земи, 

представляващи средно годишно рентно плащане за имоти,които попадат в масивите за 

ползване на основание издадени заповеди на директора на ОД „Земеделие” – Бургас по реда 

на чл. 37в, ал. 4 и чл.37ж от ЗСПЗЗ – т.нар. „бели петна“. Сумите са депозитни и се 

възстановяват от ОД „Земеделие“ – Бургас на правоимащите лица (собственик, 

съсобственик, наследник на земеделски земи) в 10 годишен срок. 

 В тази връзка по сметката за чужди средства са постъпили суми от ползватели и 

възстановени на правоимащите лица по стопански години, както следва: 

Данните обхващат периода от 2015 г. до настоящия момент 

Стопанска 

година 

Дължими 

суми от 

ползватели 

Платени суми 

от ползватели 

Възстановени 

суми на 

собственици  

  лева лева лева 

2015/2016 г. 3 092 586.88 3 077 956.53 1 335 559.03 

2016/2017 г. 2 589 301.52 2 586 704.79 860 932.55 

2017/2018 г. 2 243 842.99 2 243 742.72 650 626.72 

2018/2019 г. 2 363 288.61 2 362 125.37 633 618.28 

2019/2020 г. 2 450 367.45 2 439 224.52 656 242.90 

2020/2021 г. 2 110 663.76 2 110 505.39 435 116.31 

2021/2022 г. 2 145 901.51 2 145 901.51 259 259.23 

2022/2023 г. 2 124 888.15 2 078 070.45 1 177.85 

Общо:           
19 120 840.87 

19 044 231.28 4 832 532.87 

 Входирани, проверени и изплатени през 2022 г. общо 4 366 броя извлечения за 

възстановяване на т.нар. „бели петна“ на правоимащите лица за стопанските 15/16; 16/17; 

17/18 г.; 18/19 г.; 19/20 г.; 20/21 г. и 21/22 г. За сравнение през 2021г. са обработени и 

изплатени – 3 999бр. заявления. 

Отчитайки факта, че движението и оборотът от документи, както и финансовите 

средства са значителни по обем, от 2016 г. е в действие софтуерен онлайн базиран програмен 

продукт, с който работят както служителите на дирекцията, така и на общинските служби по 

земеделие, с който се постига много добра отчетност и контрол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВНА  ДЕЙНОСТ НА ОД”ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС 

 

През 2022г. е осъществявано процесуално представителство на Областна дирекция 

„Земеделие” Бургас и Министерството на земеделието и храните по дела, пред съдебни инстанции на 

територията на Област Бургас.  Преобладаващият брой съдебни производства са по реда на чл.14, 

ал.3 от ЗСПЗЗ срещу административни актове на ОСЗ, постановени по неприключили производства 

по реда на ЗСПЗЗ във връзка с процеса на реституция, както и във връзка с регистърната и 



                    

административна дейност на ОСЗ. Осъществява се процесуално представителство по реда на АПК по 

производства, образувани по жалби срещу административни актове на Директора на ОД „Земеделие” 

Бургас и на МЗ.  

През периода продължава представителството по образувани в предходен етап дела. 

Системно през годината се извършват проверки и се отговаря на молби, сигнали и жалби, 

постъпили от организации, физически и юридически лица във връзка с дейността на ОД ”Земеделие” 

и Общинските служби по земеделие,като се изготвят писма до различни администрации и граждани, 

пряко касаещи работата на ОДЗ и МЗХ. 

На основание чл. 23, ал. 2 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска 

техника, през 2022 година са издадени 56 броя наказателни постановления, с които е наложена глоба 

или имуществена санкция на физически и юридически лица, извършили нарушения, предвидени в 

ЗРКЗТ.  

За календарната 2022 г. са възложени 2 обществени поръчки чрез събиране на оферти, по 

реда на Глава XXVI от Закона за обществените поръчки, а именно:   

1. „Периодични доставки на тонер касети и барабанни модули за копирни и печатащи 

устройства, за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” Бургас“. 

2. „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция 

„Земеделие” Бургас, по обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция 1: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на 

Областна дирекция „Земеделие” Бургас;  

Обособена позиция 2: Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на  

Областна дирекция „Земеделие” Бургас,  включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, 

т. 1 от Закона за обществените поръчки”. 

На място в общинските служби по земеделие и в ОД „Земеделие” Бургас, заедно със 

служителите се обсъждат спорни проблеми и въпроси относно приложението на законите, 

изпълнението на влезли в сила съдебни решения и възникнали административно – правни проблеми. 

За целта се извършват периодични и инцидентни посещения в Общинските служби по 

земеделие и се провеждат ежемесечни срещи в ОД „Земеделие” Бургас. 

През периода ежедневно се извършват устни консултации, справки и се изразяват становища 

към граждани и Общинските служби по земеделие. 

 

РАЗДЕЛ: ДЕЙНОСТИ НА ГД „АР” 

I. РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №3 ОТ 29.01.1999 Г. 

Областните дирекции "Земеделие" водят регистър на земеделските стопани на територията на 

областта съгласно изискванията на Наредба №3 от 29.01.1999 г., с която се определят условията и 

редът за регистриране на земеделските стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на 

земеделските стопани.  

Таблица № 1 
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 През 2021/2022 година общият брой на земеделски стопани, регистрирани в регистъра по 

Наредба № 3/1999 г. e4 529 бр., пререгистрираните – 4 248 бр., новорегистрираните – 281бр. и 

отписани 101 бр.За сравнение с 2020/2021 г., общия брой на земеделските стопани регистрирани в 

регистъра са 4 734 бр., което с 205 бр. в по-малко.Пониженият ръст за стопанската 2021/2022 г. се 

дължи на отпадане на регистрирани земеделски стопани, които извършват регистрация поради 

необходимостта за самоосигуряване, с цел право на парично обезщетение за бременност и раждане, 

както и поради пропуснати срокове за пререгистрация и повишаване на  минималния месечен размер 

на осигурителния доход от 420 лв на 710 лв. 

 Таблица № 3   

 

 

Данните на регистрираните земеделски стопани, извършили регистрации, пререгистрации и 

актуализации в общинските служби по земеделие към Областна дирекция по земеделие Бургас, 

видно от таблица №3 показват отчетен спадвъв всички общини на територията на областта, поради 

преустановяване на дейност на земеделски стопани по проекти по подмярка 6.1. - Стартова помощ за 

млади земеделски производители, на отпадане на регистрирани земеделски стопани, които 

извършват регистрация поради необходимостта за самоосигуряване с цел право на парично 

обезщетение за бременност и раждане, на земеделски стопани, преустановили земеделка дейност 

поради  преклонна възраст, на преустановена дейност на животновъди с малко на брой дребни 

преживни животни, поради отпадане на схемата за обвързано подпомагане на овце майки и или кози 

майки в планинските райони 10-49бр. в както и поради пропуснати срокове за пререгистрация. 

 

II.ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ – КАМПАНИЯ 2022г. 

 

През месец март 2022г. стартира кампанията по приемане, обработване и представяне в 

областна дирекция на държавен фонд „Земеделие” на заявления за единно плащане на площ. За 

кампания 2022г., ОД ”Земеделие” – Бургас и общинските служби по земеделие организираха и 

контролираха процеса по регистрация на бенефициенти и предаване на заявления за директни 

плащания в ОД на ДФЗ-РА – град Бургас.  

За периода на кампанията в общинските служби по земеделие, бенефициентите, възползвали 

се от възможността си да кандидатстват по схемите и мерките по програмата за развитие на селските 

райони за 2022 г. са 4 403, а размерът на общата заявена площ е 224 384  ха на физически и 
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юридически лица, което е 101 % на бенефициентите и 100 % на площите в сравнение с подадените 

заявления за подпомагане през 2021г.,. които данни конкретизирани по общини са: 

 

 

 
 

От таблицата по горе се вижда, че за кампания 2022г. се отчита леко увеличение на 

бенифициенти в сравнение с приетите и обработени заявления от предходната 2021 кампания.  

Наблюдава се увеличение на броя на бенефициентите подали заявления за подпомагане в 

системата ИСАК, което считаме, че се дължи на ангажираността на млади земеделски стопани, 

включващи се създаването и отглеждане на земеделски култури, както и участието им в различни 

схеми и мерки за насърчаване на земеделските дейности.  

През 2022г се дешифрираха направените самолетни изображения, както и такива използващи 

метода за дистанционен контрол по отношение на площите допустими за подпомагане, чрез 

сентинелни сателитни изображения показващи фазите на развитие на наблюдаваните площи.  

По тази причина земеделските стопани заявяващи площи за подпомагане през 2022г. 

прецизираха площите си и заявяваха основно тези, които реално обработват и избягваха заявяването 

на трайно недопустими площи като площи с характеристика на гора, канали, дерета, полски пътища, 

скалисти площи и т.н. 

 

 

III.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ НА ТЕРЕН. 

 

В изпълнение разпореждане на Министерството на земеделието със заповед на Министъра за 

започване на теренни проверки РД 09-823/14.07.2022гбяха извършени специализирани проверки на 

терен на 460 физически блока с цел актуализиране на слоя допустим за подпомагане през периода 

юли – август 2022 г. 

Специализираните проверки на терен се извършиха по списък съдържащ физическите 

блокове предоставен от Министерството на земеделието. 
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Предвид планираното сателитно и самолетно заснемане на територията на страната, бе 

заснета част от територията на Област Бургас.  

Поради тази причина, както и засиленият контрол от страна на експерти от общинските 

служби „Земеделие“ на територията на област Бургас при подаване на заявления за подпомагане, 

броят на специализираните проверки на терен извършвани от страна на общинските служби по 

земеделие бе значително по – малък.  

Общинските служби по земеделие коректно и отговорно изпълниха задълженията си, 

изготвиха в срок протоколи с констатациите от извършените през деня проверки на място и заедно с 

направените измервания и снимки ги обработиха чрез софтуера за създаване на протоколи Cadis 8.  

Това доведе до своевременно отразяване на необходимите корекции в слой допустим за 

подпомагане и корекции на границите на физическите блокове от Дирекция „Идентификация на 

земеделски парцели” към Министерството на земеделието. 

 

 

 

 

 

IV. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА 

ОТСТЪПКА ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В 

ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО”- 2022 г. 

 
 С цел подпомагане на земеделските стопани при производство на първични 

селскостопански продукти и на основание на чл.47в, ал.3 от Закона за подпомагане на 

земеделските производителии заповеди РД09-817/12.07.2022г. и РД09-1144/13.10.2022 г. на 

министъра на земеделието, през 2022 г. се приложи и статира схема за държавна помощ: 

„Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван при 

първично селскостопанско производство” в периода от 29.08.2022 г. до 21.09.2022 г., 

17.10.2022 г. до 18.10.2022 г. Във връзка с тази кампания в ОСЗ – ОД „З“Бургас бяха приети 

общо 684 бр.  заявления за акциз за 14 162 231.260 л.гориво 

За сравнение с миналата 2021 г. се наблюдава увеличение на приетите заявления с 69 

бр. 
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Данните от таблицата показват увеличение на броя на земеделските стопани, участващи 

в кампанията. Запазва се тенденцията за подаване на заявления по тази помощ от едни и същи 

бенефициенти - земеделски кооперации и по-големи арендатори. По-дребните земеделски 

стопани не подават заявления, защото не разполагат с достатъчно фактури за изразходеното 

гориво, издадени от лицензирани доставчици на гориво.  

 
V. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ПО 

ЗАГИНАЛИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И УНИЩОЖЕНИ ПЧЕЛНИ КОШЕРИ В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2022Г. 

 

На територията на област Бургас действа постоянна експертна комисия към всяка 

ОСЗ,  сформирани със Заповед № РД 04-33 /21.03.2022г. на директора на ОД“З“ Бургас, 

която при наличие на природни бедствия - неблагоприятни климатични условия, 

извършва проверки на място и издава констативни протоколи на регистрирани 

земеделски стопани на територията на област Бургас за загинали селскостопански 

животни по условията и реда на „Държавна помощ за компенсиране материални щети по 

загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни 

бедствия“. 

През 2022г., на територията на Бургаска област,e подадено едно заявление за загинали 

36 пчелни семейства, вследствие на разразилото се природно бедствие – „Бурен ураганен 

вятър, придружен с обилни валежи“.  

В изпълнение на заповед № РД 09-837/22. 10. 2020 г. на министъра на земеделието и 

храните и горите, във връзка с прилагане на Държавна помощ за компенсиране на 

материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в 

резултат на природни действия, бяха изготвени и предложени на вниманието на дирекция 

„Животновъдство“ констативен протокол по образец- № АР-07-69/21.09.2022г., издаден 

от Експертна комисия на територията на  ОСЗ Камено, регистър на издадените 

констативни протоколи на регистрирани земеделски стопани за настъпило природно 

бедствие - "Бурен ураганен вятър" и доклад от директора за извършени проверки на място 

и издадени констативни протоколи от състава на Експертна комисия на територията на 

ОСЗ Камено, Областна дирекция “Земеделие“ Бургас, за загинали 36 пчелни семейства, 

2020 г. 2021 г. АКЦИ

З 2022 

г. 

1 ОСЗ-АЙТОС 76 1104942.962 89 1087585.492 96 1184950.307 

2 ОСЗ-БУРГАС 155 4070534.218 152 4045606.148 170 4164035.584 

3 ОСЗ-КАМЕНО 39 1324237.510 46 1348603.255 44 1434344.345 

4 ОСЗ-КАРНОБАТ 86 2687902.165 88 2665507.285 99 2864961.143 

5 

ОСЗ БУРГАС -

ОФИС 

М.ТЪРНОВО 
0 0 0 0 0 0 

6 ОСЗ-НЕСЕБЪР 17 578855.091 16 571108.123 18 640064.453 

7 ОСЗ-ПОМОРИЕ 34 757104.556 34 742733.02 43 825562.305 

8 

ОСЗ  

ПРИМОРСКО-

ЦАРЕВО ОФИС 

1 

1 5875.720 1 9456.00 1 9347.00 

9 ОСЗ-РУЕН 41 451488.174 47 496733.452 59 519460.126 

10 ОСЗ-СОЗОПОЛ 11 83262.399 11 111016.746 6 54429.21 

11 ОСЗ-СРЕДЕЦ 61 1350575.398 70 1451136.76 83 1497553.57 

12 
ОСЗ-

СУНГУРЛАРЕ 
55 968233.447 58 976025.175 61 935658.708 

13 

ОСЗ 

ПРИМОРСКО-

ЦАРЕВО ОФИС 

2 

2 25201.295 3 27944.517 4 31945.845 

 ОБЩО 
578 

13408212.94

0 
615 13533455.97 684 14162231.26 



                    

вследствие на разразилото се природно бедствие – „Бурен ураганен вятър, придружен с 

обилни валежи“. 

 
 

VI.СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНИ ЗА НАПЪЛНО ПРОПАДНАЛИ ПЛОЩИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ ИЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 

2022 Г.  

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-78/08.02.2018 г. на министъра на земеделието, 

храните и горите, в ОД“З“ Бургас работят Експертни комисии към всяка ОСЗ, сформирани 

със Заповеди № РД 04-36/21.03.2022 г. и №РД 04-148/19.09.2022 г. на директора на ОД 

„Земеделие”. 

За територията на областта са издадени общо 63 бр. констативни протоколи, от които 

52 бр. за пропаднали площи на 100% площи в резултат на неблагоприятно климатично 

събитие –„Ураганен вятър, придружен с проливен дъжд и градушка“ и обявено бедствено 

положение със заповед РД 16-1661/17.09.2022г. на кмета на община Поморие при следните 

култури: винени лозя с обща площ 213,134 ха; десертни лозя с обща площ 8,56 ха; лозов 

посадъчен материал с обща площ 23,55 ха и лешници, бадеми, киви, смокини,  ябълки с 

обща площ 20,31 ха и 11 бр. за пропаднали площи на 100%, в резултат на неблагоприятно 

климатично събитие – слана при следните култури:сини сливи, бадеми, сайсии, актинидия и 

орехи с обща площ 26,87 ха 

През текущата година са издадени  общо 6 бр. обикновени протоколи, за нанесени 

щети от неблагоприятни климатични събития - слана при овощни и лозя.Засегнатите площи 

възлизат на 2,82 ха.. 

През 2022г., земеделските стопани кандидатстват за подпомагане пред ДФ 

„Земеделие”, за Държавна помощ с регистрационен номер SA.42510(2015N) за 

компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни 

климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие, за площи 

заети със земеделски култури. 

 
VII. ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ 

ТЮТЮН - 2022 г. 

 

На основание чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, 

и в изпълнение на Заповеди с №РД 09-316/24.03.2022г. и №РД 09-520/29.04.2022 г. 

Областните дирекции „Земеделие“ респективно Общински служби по Земеделие”, в периода 

от 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. приемаха заявления на всички земеделски стопани, 

отглеждащи тютюн за реколта 2022 г. в специален регистър на тютюнопроизводителите. 

С попълването на регистъра се даде възможност за оценка на реалната ситуация в 

сектор “Тютюн“, реалният брой земеделски стопани, заети с отглеждането на тютюн и 

обработваните от тях площи, размерът на площите, използвани за отглеждане на различни 

сортове групи тютюн, договорираните и изкупени количества тютюн по сортови групи и 

качество.  

Справка за тютюнопроизводители по общини - за 2022 г. 

      

Община 

Брой 

тютюнопрои

зводители 

Площ 

имоти/дка/ 

Площ по 

договор/дка

/ 

Количество 

тютюн по 

договор/кг./ 

Количество 

изкупен 

тютюн/кг/ 

Карнобат 3 9 9 1260 0 

Руен 2 6 6 900 0 

Сунгурларе 24 85 85 13 280 0 

общо 29 100 100 15 440 0 

 

През 2022 г. заявления за регистрация за въвеждане в Електронния регистър на 

тютюнопроизводителите са подали 29 земеделски стопани.  



                    

За сравнение през 2021 г. заявления за регистрация за въвеждане в База данни за 

тютюнопроизводителите са подали 30 бр. земеделски стопани, отглеждащи тютюн, с 1 бр. в 

намаление. 

Наблюдава се тенденция все по-малък брой земеделски стопани, отглеждащи тази 

култура, тъй като сектора  не подлежи на европейско субсидиране. 

 
VIII. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА ЛИКВИДНОСТТА НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА  COVID-19” 

За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на 

основание на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в 

условия на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 се предостави възможността на 

земеделските стопани да кандидатстват по схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа 

ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо 

въздействие на  COVID-19”, в периода от 21.04.2022 г. до 20.05.2022 г. земеделските стопани 

подаваха заявления за подпомагане. 

ПоCOVID мерките се подпомогнаха земеделски стопани, микро, малки и средни 

предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от 

кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.  

Във връзка с тази кампания в ОСЗ – ОД „З“Бургас бяха приети общо 2 053 бр.  

заявления за 2022 г.. За сравнение с миналата 2021 г. с 127 бр.  по-малко земеделски стопани 

са кандидатствали по държавната помощ.  

 

Разпределението по ОС „Земеделие” е както следва: 

 

ОСЗ 
общо подадени заявления 

за 2020 г. 

общо подадени заявления 

за 2021 г. 

общо подадени заявления 

за 2022 г. 

Айтос 474 412 430 

Бургас 476 465 316 

Камено 63 54 59 

Карнобат 257 246 219 

М.Търново 27 22 32 

Несебър 86 84 83 

Поморие 234 219 225 

Приморско 30 40 32 

Руен 286 254 248 

Созопол 41 40 51 

Средец 129 129 146 

Сунгурларе 185 166 159 

Царево 46 49 53 

общо 2334 2180 2053 

 

IX. СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА 

ЛИКВИДНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА“ 

През 2022 година се приложи схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на 

ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо 

въздействие на руската агресия срещу Украйна“. В периода 01.09-16.09.2022 г. - помощта се 

предостави на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство – 

животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и 

производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови 



                    

плодове/орехи, бадеми и лешници/, салати и марули, бамя, тиквички и тютюн, за 

компенсиране на част от повишените разходи за производство. 

Във връзка с тази кампания в ОСЗ – ОД „З“Бургас бяха приети общо 2 499 бр.  

заявления за 2022 г. Разпределението по ОС „Земеделие” е както следва: 

 

ОСЗ общо подадени заявления 

Айтос 
494 

Бургас 
510 

Камено 
67 

Карнобат 
286 

М.Търново 
29 

Несебър 
97 

Поморие 
267 

Приморско 
37 

Руен 
300 

Созопол 
38 

Средец 
137 

Сунгурларе 
188 

Царево 
49 

общо 2499 

 

В периода22.11-05.12.2022 г. се приеха заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-

20200 за подпомагане на земеделските стопани „Извънредно временно подпомагане на 

земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в 

Украйна” от Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) 2014-2020 г. Приемът е 

съгласно Наредба №3 от 15 ноември 2022 г. Помощта се предоставя на земеделски стопани, 

осъществяващи дейност в секторите „Животновъдство” и „Растениевъдство” 

Във връзка с тази кампания в ОСЗ – ОД „З“Бургас бяха приети общо 1 997 бр.  заявления за 

2022 г.  

Разпределението по ОС „Земеделие” е както следва: 

 

ОСЗ общо подадени заявления 

Айтос 415 

Бургас 325 

Камено 84 

Карнобат 189 

М.Търново 59 

Несебър 85 

Поморие 227 

Приморско 25 

Руен 259 

Созопол 35 



                    

Средец 99 

Сунгурларе 163 

Царево 32 

общо 1 997 
 

 

X.ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ 

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ 
 

 І. Състояние и ползване, общ размер на земите от ДПФ. 

 Държавният поземлен фонд в област Бургас е с размер на 47 178,935 дка., в обхвата на 

тринадесет общини:  

 
 

1. В община Айтос общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 2 418,444 дка., в това 

число по НТП:  

Ниви – 642,200 дка., и 323,664 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 

295,064 дка.; ливади – 156,416 дка.; пасища, мери – 613,478 дка.; 387,622 дка. с друг начин на 

трайно ползване. 

2. В община Бургас общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 2 067,352 дка., в това 

число по НТП:  

Ниви – 740,254 дка., и 964,891 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 79,059 

дка.; ливади – 0,000 дка.; пасища, мери – 261,493 дка.; 21,655 дка. с друг начин на трайно 

ползване. 

3. В община Камено общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 5 094,816 дка., в това 

число по НТП:  

Ниви – 3 569,320 дка.; трайни насаждения – 251,109 дка.; ливади – 5,401 дка.; пасища, мери – 

1 209,262 дка.; 59,724 дка. с друг начин на трайно ползване. 

4. В община Карнобат общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 10 449,160 дка., в 

това число по НТП:  
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Ниви – 2 832,367 дка. и 6 737,903 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 

147,679 дка.; ливади – 8,095 дка.; пасища, мери – 714,854 дка.; 8,262 дка. с друг начин на 

трайно ползване. 

5. В община Малко Търново общата площ на имотите от ДПФ е с размер на  

1 025,522 дка., в това число по НТП:  

Ниви – 809,715 дка.; пасища, мери – 160,377 дка.; 55,430 дка. с друг начин на трайно 

ползване. 

6. В община Несебър общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 309,115 дка., в това 

число по НТП:  

Ниви – 277,508 дка.; трайни насаждения  - 20,495 дка.; ливади – 0,000 дка; пасища, мери 

– 11,112 дка. 

7. В община Поморие общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 2 246,580 дка., в 

това число по НТП:  

Ниви – 437,411 дка. и 679,698 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 136,521 

дка.; ливади – 20,858 дка.; пасища, мери – 972,092 дка. 

8. В община Приморско общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 36,728 дка., в 

това число по НТП:  

Ниви – 20,002 дка. и 16,726 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ. 

9. В община Руен общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 5 535,843 дка., в това 

число по НТП:  

Ниви – 4 162,052 дка.; трайни насаждения – 126,831 дка.; ливади – 4,417 дка; пасища, мери – 

1 221,030 дка.; 21,513 дка. с друг начин на трайно ползване. 

10. В община Созопол общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 1 332,855 дка., в 

това число по НТП:  

Ниви – 1 159,465 дка. и 11,678 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 7,612 

дка.; ливади – 0 дка.; пасища, мери – 93,360 дка.; 60,740 дка. с друг начин на трайно 

ползване. 

11. В община Средец общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 10 480,219 дка., в 

това число по НТП:  

Ниви – 3 478,956 дка. и 1 718,969 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 

444,235 дка.; ливади – 1 385,591 дка.; пасища, мери – 1 343,452 дка. 

12. В община Сунгурларе общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 5 478,845 дка., в 

това число по НТП:  

Ниви – 2 061,224 дка.; трайни насаждения – 159,270 дка.; ливади – 101,819 дка.; пасища, 

мери – 3 062,810 дка.; 93,722 дка. с друг начин на трайно ползване. 

13. В община Царево общата площ на имотите от ДПФ е с размер на 703,456 дка., в това 

число по НТП:  

Ниви – 42,200 дка. и 158,160 дка. по реда на чл. 24б от ЗСПЗЗ; трайни насаждения – 503,096 

дка.; ливади – 0,000 дка.; пасища, мери – 0,000 дка. 

 

ІІ. Действащи договори, сключени по реда на чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, по реда на чл. 

37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ 

 

За стопанската 2022/2023 г. е проведена 1 тръжна сесия за отглеждане на едногодишни 

полски култури, многогодишни фуражни – житни, бобови и техните смеси. 

 Сключени са 41 договора за площ от 2 983,108 дка. за отглеждане на едногодишни 

полски култури многогодишни фуражни – житни, бобови и техните смеси. 

 Проведени са 2 процедури за предоставяне под наем на земи от ДПФ, без търг и 

конкурс, които са както следва: 

• По реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за предоставяне под наем на пасища, мери и 

ливади на животновъди с регистрирани ЖО за срок от пет години са сключени 6 

договора за площ от 348,099 дка.; 

• По реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ са подписани 31 договора за площ от 744,020 дка. 

В заключение отбелязваме, че към настоящия момент за стопанската 2022/2023 година са 

сключени 78 договора с предоставени земи от ДПФ за площ от 4 075,000 дка.   

Общо действащите договори са общо 261 за площ от 17 735,857 дка. 



                    

 

 

 

ІІІ. Земи предоставени със заповеди по реда на чл. 24, ал. 2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ 
  

 Земите от ДПФ, по реда на чл.24, ал. 2, 24б от ЗСПЗЗ, могат да се ползват само за 

целите, за които са предоставени. Общата площ на имотите, ползвани по този ред е с размер 

на 10 611,689 дка., разпределена по общини, както следва: Айтос – 323,664 дка., Бургас – 

964,891 дка., Карнобат – 6 737,903 дка., Поморие – 679,698 дка., Приморско – 16,726 дка., 

Созопол – 11,678 дка., Средец – 1 718,969 дка., Царево – 158,160 дка.  
 

ІV. Заплащане на арендни/наемни вноски по сключените договори и предприети 

действия 

Ползвателите на земи от държавния поземлен фонд са уведомени с писмо за 

дължимия наем, съгласно посочения в договорите падеж на плащане, съответно към 

01.10.2022 г. и 31.01.2023 година. 

Установен е 1 наемател с два договора – ЗКПУ „Съгласие“. Наемателят многократно 

е уведомяван за дължимите по договорите наемни вноски, които към настоящия момент 

възлизат на 1 409,44 лева. За установеното ползване е издаден изпълнителен лист. 

Договорите ще се прекратят по искане на изправната страна, след събиране на дължимите 

наемни вноски. 

 

  V. Извършени проверки на състоянието и ползването на земите от ДПФ по реда на чл. 

47, ал. 8 от ППЗСПЗЗ 

През отчетния период са извършени две проверки на състоянието и ползването на 

земите от държавния поземлен фонд. Проверките са извършени както по документи, така и 

на терен, като за целта , определените експертни комисии за съответната община са ползвали 

всички налични данни и материали – КВС, ортофото карта, КК, СИЗП, GPS за теренните 

проверки, както и данни от изготвено пространствено сечение между имотите от КВС и КК 

и парцелите, заявени за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ.   

В хода на извършените проверки са установени ползватели без сключени договори за 

наем, както следва: 

При извършената към 31.05.2022 г. са установени 7 ползватели, на които са изготвени 

заповеди по чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ за обща площ от 78,363 дка. с извършено плащане в 

размер на 6 234,0 лева. 

При извършената към 30.11.2022 г. са установени 20 ползватели, които са уведомени 

за предстоящата процедура по реда на чл. 34, ал. 8 от ЗСПЗЗ. Предстои да се изготвят 

заповеди за установеното неправомерно ползване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 
2. СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ  

 

На територията на Областна дирекция „Земеделие” Бургас и през отчетната година се задържа 

установената трайна тенденцията към комасирано ползване на земеделската обработваема земя чрез 

създаване на масиви за ползване по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ.  

Въпреки трудностите, всички необходими изходни данни са изготвени и  предоставени на 

комисиите и ползвателите в рамките на срокове регламентирани от закона.  

 

ОСЗ 

2020/2021 стопанска година 

Брой 

землища със 

споразумения 

Брой землища 

с 

разпределения 

Площ общо, 

дка 

Площ на 

имоти с 

регистрирано 

правно 

основание, дка 

Площ на 

имоти 

чл.37, 

ал.3, т.2 

Реални 

граници 

извън 

споразумение, 

дка 

Айтос 16   146422.74 143231.28 3191.46 36768.72 

Бургас 16 2 164021.54 156836.00 7185.54 69192.03 

Камено 11 0 184710.49 182434.65 2275.84 62414.64 

Карнобат 31 0 477736.792 470103.126 7633.666 80728.335 

М. Търново 5 7 16215.87 11842.58 4373.29 27706.68 

Несебър 10 3 30368.33 20480.77 9887.56 29720.68 

Поморие 12 1 113345.13 99327.62 14017.51 41016.48 

Приморско 6 0 28613.02 21910.52 6702.50 1850.00 

Руен 18 24 93334.43 79681.59 13652.84 16436.27 

Созопол 9 2 83279.28 71061.76 12217.52 12374.23 

Средец 32 0 620154.74 354243.51 265911.23 110270.61 

Сунгурларе 28 0 161432.166 154661.66 6770.506 39877.391 

Царево 13 0 16039.61 9985.14 6054.47 8632.59 

Общо 207 39 2135674.14 1775800.20 359873.94 536988.65 

 

 

ОСЗ 

2021/2022 стопанска година 

Брой 

землища със 

споразумения 

Брой землища 

с 

разпределения 

Площ общо, 

дка 

Площ на 

имоти с 

регистрирано 

правно 

основание, дка 

Площ на 

имоти 

чл.37, 

ал.3, т.2 

Реални 

граници 

извън 

споразумение, 

дка 

Айтос 16   146186.07 143245.37 2940.70 41867.47 

Бургас 18 1 172693.22 164760.10 7933.12 59298.58 

Камено 11 0 185772.39 183799.35 1973.04 58720.68 

Карнобат 31 0 479639.379 472071.783 7567.596 27022.53 

М. Търново 5 7 16063.30 11675.54 4387.76 45743.29 

Несебър 10 3 68212.67 58442.82 9769.85 73243.97 

Поморие 12 1 117930.87 106558.74 11372.13 39369.00 

Приморско 6 0 27880.81 21977.17 5903.64 220.00 

Руен 19 20 97822.48 84205.17 13617.31 20027.2 

Созопол 8 3 85394.73 74034.38 11360.36 24538.31 

Средец 32   381530.39 362918.40 18611.99 110965.73 

Сунгурларе 28 0 160885.02 151767.58 9117.437 39877.391 



                    

Царево 13 0 17875.33 12598.24 5277.09 6568.73 

Общо 209 35 1957886.66 1848054.64 109832.03 547462.88 

ОСЗ 

2022/2023 стопанска година 

Брой 

землища със 

споразумения 

Брой землища 

с 

разпределения 

Площ общо, 

дка 

Площ на 

имоти с 

регистрирано 

правно 

основание, дка 

Площ на 

имоти 

чл.37, 

ал.3, т.2 

Реални 

граници 

извън 

споразумение, 

дка 

Айтос 16 0 143257.39 143257.39 0 40153.200 

Бургас 17 3 171271.873 161433.502 9838.371 55853.68 

Камено 12 0 222495.618 220537.072 1958.546 21000.613 

Карнобат 31 0 477437.905 471451.573 5986.332 40833.386 

М. Търново 6 6 16295.136 12513.379 3781.757 16133.56 

Несебър 13 0 58646.734 48985.233 9661.501 73243.00 

Поморие 13 1 121244 110481 10763 49189.00 

Приморско 6 0 29090 21435 7655 1230.00 

Руен 23 16 97346.07 84585.27 12760.8 55615.05 

Созопол 11 0 82012.874 70994.914 11017.96 8771.74 

Средец 32 0 355938.384 338452.154 17486.23 49920.05 

Сунгурларе 28 0 165559.044 155749.045 9809.999 36459.796 

Царево 13 0 18053.201 12910.341 5142.86 6371.16 

Общо 221 26 1958648.173 1852785.873 105862.3 414621.03 

 

Равносметката за областта е, че от общо 247 землища, за които на основание чл.37„в”, ал.1 от 

ЗСПЗЗ са издадени съответните административни актове за назначаване на комисии, за 221 землища 

са сключени доброволни споразумения и за 26 землища са извършени служебни разпределения. За 

всички землища процедурата е приключила с влязла в  сила заповед по чл.37 в, ал.4 на Директора на 

Областна дирекция „Земеделие” Бургас, като за 17бр. землища е издадена повече от една заповед . 

Не са сключени споразумения на територията на 9 землищата, в общините Айтос, Бургас, Поморие,   

Руен и Несебър. Това са землища където земята се обработва в реални граници, или земеделската 

земя, не е годна за земеделска дейност и липсват ползватели. Всички заповедите по чл.37в, ал.4 

ЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на дирекцията в срок до 10.10.2022г. Общата площ на 

масивите за ползване за 2022-2023г. е 1958648.173дка, от които 1852785.873дка. имоти с правни 

основания и 105862.3дка. са имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.  

 

 
 

От таблиците по горе е видно, че се запазва тенденцията,  площите обработвани на правно 

основание да се комасират. Данните показват, че обработваемите земи, които се заявяват за 
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подпомагане са обхванати от споразумения. Запазва се и размера на имотите обработване в реални 

граници.  

3.ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

СРЕДНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37В, АЛ.7 ОТ ЗСПЗЗ НА ПРАВОИМАЩИТЕ 

СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ 2020 Г. 

С промените на ЗСПЗЗ, влезли в сила от началото на 2015г., ползвателите на земеделски 

земи, на които със заповед на директора е определено дължимо средно годишно рентно плащане/т.н. 

бели петна/, внасятсумите по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция 

"Земеделие". Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на 

правоимащите лица в 10-годишен срок. В тази връзка на ОСЗ бяха възложени допълнителни 

дейности, касаещи приемане и обработване на заявленията по чл.37, ал.7, с цел установяване 

дължимото рентно плащане на правоимащите, които преди промяната на ЗСПЗЗ се внасяха и 

възстановяваха от съответните общини. 

Видно от Таблица 1, през 2020г. в общинските служби по земеделие в областта са приети общо 3 613 

бр. заявления за възстановяване на т.нар. „бели петна“. Същите са обработени от експерти на ОСЗ и 

са подадени към ОД “З“ Бургас в срок за изплащане.  

Таблица 1 

Обработени заявления за изплащане на суми по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ на правоимащите 
собственици - т. нар. "бели петна" през календарната 2020 г. 

 

 Община Брой приети и обработени заявления през 2020 г. 

Айтос 68 

Бургас 254 

Камено 62 

Карнобат 229 

М. Търново 208 

Несебър 127 

Поморие 901 

Приморско 216 

Руен 277 

Созопол 197 

Средец 586 

Сунгурларе 306 

Царево 185 

Общо: 3617 

 

2. ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПО ЗСПЗЗ 

Една от специфичните дейности на ОСЗ е реституцията или възстановяването на правата на 

собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди 

образуването на трудовокооперативни земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства 

независимо от това дали са били включени в тях или в други образувани въз основа на тях 

селскостопански организации. 

В по земеделските общини Камено, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Айтос тази дейност е почти 

приключила и има по скоро инцидентен характер. 

За Община Айтос  на правоимащите продължава се връчват издадените до момента от 

Агенция по приватизация ПКБ. ОСЗ Айтос продължава да подготвя копия от преписките, които 

изпраща в Агенцията за малки и средни предприятия за издаване на ПКБ, но среща  трудности по 

комплектоването им,  тъй като липсва  част от документите в голяма част от преписките, без които 

Агенцията отказва издаването на ПКБ. 

В черноморските общини Несебър, Созопол, Поморие, Бургас,Приморско и Царево 

реституцията все още не е приключила, решения се постановяват редовно, като продължава 

представянето на съдебни решения за изпълнение.  

През календарната 2022г. за територията на Община Созопол във връзка с 

неприключилата процедура по  обезщетяване с равностойни земи от общинския поземлен фонд 

и/или с поименни компенсационни боновена лицата притежавали земеделски земи, намиращи 

се в границите на урбанизираните територии или извън тях и са застроени или върху тях са 

проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността,  са възложени, 

изпълнени и приети техническите дейности по одобреното „Задание за изпълнение на технически  

дейности при обезщетяване на собственици със земеделски земи по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ за  

Община Созопол, област Бургас” от правоспособно лице. През 2023г. предстои изготвяне и 

връчване на решенията на ОСЗ за обезщетяване на правоимащите. 



                    

3. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

ПО РЕДА НА ЗОЗЗ И ППЗОЗЗ 

 
За  периода 01.01.2022г. - 31.12.2022 г. са проведени 9 редовни  заседания, на които бяха 

разгледани предложенията на заинтересованите лица и постановени  148  броя решения.  

 Постановените 148 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 - 13 броя.  

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 - 35 броя. 

3.По чл.32, ал.4 от ППЗОЗЗ за отлагане на предложения за утвърждаване на площадка/трасе/ 

за проектиране на обекти - 2 броя. 

4.По 41а от ППЗОЗЗ за спира/отлага предложения за промяна на предназначението на 

земеделска земя - 17 броя. 

5.По чл.58 и чл.59 а, раздел VІ, глава V от ППЗОЗЗ за разрешаване на временно ползване на 

земеделски земи за срок от 10 години - 20 броя. 

6. По §30 от ЗИД на ЗППМ  решения - 61 броя  /39 бр. потвърдени и 22 бр. отказа/ 

С постановените общо 74 броя решения за промяна на предназначението на земеделската 

земя /вкл. и потвърдени решения/ е променено предназначението на общо 204, 532 дка, като размера 

на дължимите такси по чл.30 от ЗОЗЗ е 166 128.13 лв. 

Влезлите в сила решения за промяна на предназначението на зем.земи са 80 броя за общо 

327,369 дка.  

Платените държавни такси по чл.30 от ЗОЗЗ са 443 768.87лв. 

Преобладаващият вид на обектите, съобразно местоположението на областта са предимно за 

жилищно и вилно строителство, курортни сгради, обекти за складова дейност и частично по-малко за 

селскостопански обекти и такива за нуждите на енергетиката и транспорта. 

По голяма част от разглежданите преписки на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ са за 

Бургас и Созопол, поради влязли в сила Общи устройствени планове. За общините Царево, Поморие 

и Несебър броя на разглежданите преписки от Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е значително по-

малък, вследствие на стопирани или невлязли в сила Общи устройствени планове.  

Преписките са прегледани и своевременно докладвани на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от 

ЗОЗЗ от един старши експерт. 

За периода 01.01.2022г. - 31.12.2022 г. по изготвяне/издаване на административни актове, 

свързани с процедури по реда и условията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ съм  

- съставени Актове за установяване на административно нарушение - 22 броя, като 2 от тях 

са анулирани, поради неизпълнение на разпоредбата на чл.42, ал.1, т.3 от Закона за 

административните нарушения и наказания, по 4 броя са входирани възражения. 

- издадени Актове за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 

предназначение -  174 броя, като 1  е обжалван в  срок пред Министъра на земеделието. 

- съвместно с експерти от ОДЗ и ОСЗ са извършени предварителни теренни огледи на 

имоти, съставени са протоколи със снимков материал и в съответствие с това за 

констатираното строителство са съставени актове за установяване на административни 

нарушения по чл.2, ал.3 от ЗОЗЗ  

- изготвени са ежемесечни справки за постъпили заплатени такси по Тарифата за таксите, 

които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи – 12 бр.  

- изготвени и изпратени в срок тримесечни справки за постановени и влязли в сила 

решения на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в МЗм- 4 броя. 

- комплектовани и допълнително извършен документален преглед на преписки по Раздел V 

от ППЗОЗЗ - 3 бр. 

- комплектовани и допълнително извършен документален преглед на преписки по чл.24в 

от ЗСПЗЗ за изразяване на предварително съгласие за възлагане изработването на 

подробен устройствен план /ПУП/ – 1 бр. 

- извършена необходимата проверка за изразяване на становище по Наредба №19/2012г., 

като са издадени 14 бр.положителни становища и 8 бр. с изразени становища по 

приложението на Наредба №19/2012г и несъответствията по инвестиционните намерения. 

- изразени становища за съгласуване на проекти по чл.53б от ЗКИР- 19 броя.  

Осъществени участия  на заседания на: 

-  комисии по приемане наизвършена рекултивация на общинско депо – с.Граматиково и 

с.Звездец, общ.Малко Търново /техническа рекултивация/, с. Полски извор, общ.Камено /частична 

биологична рекултивация/  



                    

 - експертни комисии към АГКК относно изработването на Кадастралните карти на 

урбанизираните територии, вкл. и контактни зони  

Въведена информация и данни в RIPP /Регистър на имотите с променено предназначение/,  

ежемесечно изпратен архив на информацията RIPP в МЗм. 

Извършвени многобройни консултации, справки на граждани, отговори по запитвания и 

писма на ведомства, както и при необходимост предоствяне на информация по постановени решения 

или такива с изгубено правно действие по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

4. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМИ ПО РЕДА НА ЧЛ27, АЛ.6 ОТ 

ЗСПЗЗ ОТ СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДИ И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПО РЕДА НА ЧЛ.27, 

АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СВОБОДНИ ПЛОЩИ: 

 

 
    През календарната 2022 г., със заявен интерес за закупуване на прилежащи площи по реда на 

чл.27 ал.6 от ЗСПЗЗ са подадени 21 бр. заявления за 24бр. имота. За сравнение – през 2021 г. са 

входирани 19 бр. заявления за 23 бр. имота, през 2020 г. са входирани 12 бр. заявления за 25 бр. 

имота. До МЗм през 2022 г. са изпратени 11 бр. преписки за 12 бр. имота за издаване на заповеди по 

реда на чл.45а от ППЗСПЗЗ, като за сравнение през 2021 г. са били за 14 бр.за 16 бр. имота, а за 2020 

г. са били за 19 бр.  имота.Получени са през 2022 г. - 15 бр. заповеди за продажбата на 17 бр. имота, 

през 2021 г. - 4 бр. заповеди за продажбата на 4 бр. имота, а през 2020 г. -  20 бр. заповеди за 31 бр. 

имота. Към момента в МЗм има 7 бр. преписки, подлежащи на разглеждане от комисия.   

 

      Чл. 27, ал.6 Прилежащи площи – движение преписки 

 

 

 
 

 

    Продадените земи, като прилежащи терени към сгради и/или съоръжения, през 2022 г. 

възлизат на около 14 дка. През 2021 г. бяха продадени около 36 дка, през 2020 г. - 97 дка. 

Приложена е сравнителна таблица с графика за продадените площи в декари за последните 3 

години. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

бр. имоти по 
вход. заявления

бр. имоти  със 
заповеди от МЗм 

бр. имоти със 
сключени 
договори 

19

4

7

25

31

17

20
18

10

2020 г.

2021 г.

2022 г.



                    

 
 

 
     Реализираните приходи за МЗм през 2022 г. са 184 051лв., за 2021 г. са 109 047 лв., за 2020 г. са 

518 127 лв.От режийни вноски без ДДС за 2022 г. – 3 681 лв., за 2021 г. – 2 181 лв., за 2020 г. – 10 362 

лв.. Съгласно разпоредбата на чл.27а от ЗСПЗЗ са събрани суми за ползване на земята на обща 

стойност: 2022 г. – 50 250 лв., 2021 г. – 8 187 лв., 2020 г. - 108 339 лв.. Приложена е сравнителна 

таблица с графика за приходите в лева за последните 3 години. 

 

 
 

От посочените по-горе данни става ясно, че интересът за закупуване на прилежащи терени 

към сгради и съоръжения от имущество на бивши организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ се 

очертава трайно занижен. Това се дължи на увеличените стойности на пазарните оценки на имотите, 

непрекъснато удължаващият се период за дължими суми за ползване на земята, на липсата на 

документи, доказващи и проследяващи произхода на сгради и/или съоръженията от имущество на 

бивши организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 
     През 2022 г. предварителен интерес за закупуване на свободни площи е заявен за общо 10 бр. имота 

в землищата на общ. Бургас, общ. Сунгурларе, общ. Руен, общ. Созопол, общ. Карнобат. За  2021 г. 

бяха входирани заявления за 11 бр. имота, а за 2020 г - 3 бр. имота. 

През изтеклата 2022 г. се проведоха два търга за имоти в общ. Айтос, общ. Камено и общ. 

Карнобат. Сключени са 5 бр. договора като са продадени около 19 дка земя.   

През 2021 г. не са сключвани договори, през 2020 г. са проведени - 6 бр. търга, сключени 3 бр. дог. 

за 4 бр. имота за 37 дка за сумата от 77 720 лв., 2019 г.- 2 бр. търга, 2 бр. дог. за 4 бр. имота за 33 дка за 

сумата от 53 100 лв., 2018 г. – 1 бр. търг, 5 бр. договора за 7 бр. имота с обща площ от 36,990 дка, за 

сумата от 75 860 лв. / 

     Реализираните приходи за МЗм  през 2022 г. са 144 020 лв., за 2021 г. са 0 лв., за 2020 г. са 52 900 

лв.От режийни вноски без ДДС за 2022 г. приходите са – 2 880 лв., за 2021 г. – 0 лв., за 2020 г. – 1 058 

лв. 

     Данните от сключените договори и броя продадени  имоти за последните четири години са 

обобщени в приложената  графика. 
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       През 2022 г. в МЗм е изпратено искане за предварително съгласие за продажба на един брой 

имот, находящ се в с. Лозарево, общ. Сунгурларе, за който все още няма съгласие. 

За 2022 г. от МЗм са изразени предварителни съгласия за обявяване на търг за 7 бр. имота в 

землищата на с. Маринка, общ. Бургас, с. Равнец и с. Русокастро, общ. Камено, с. Вълчин, общ. 

Сунгурларе и с. Деветак, гр. Карнобат, общ. Карнобат / за 2021 г. – за 2 бр. имота в две землища, за 

2020 г. - за 15 бр. имота в 8 землища/ 

 

 
 

Интересът към свободните, негодни за земеделско ползване имоти в стопанските дворове е 

значително завишен, поради факта, че същите представляват урбанизирана територия, за която не е 

необходима промяна на предназначението им. 

През изтеклата 2022 г. се проведоха три търга за имоти, свободни, годни за земеделско ползване 

земи от бившите стопански дворове, продавани по реда на чл.27 ал.9 от ЗСПЗЗ.в общ. Бургас – с. 

Братово, общ. Камено – с. Полски извор и с. Русокастро, общ. Руен – с. Люляково и общ. Созопол - с. 

Росен. Сключени са 2 бр. договора като са продадени около 40 дка земя в землището на с. Росен, 

общ. Созопол.  

Реализираните приходи за МЗм  през 2022 г. са 124 600 лв. по 2 бр. договора, за 2021 г. са 49 000 

лв. по сключени 4 бр. договора, за 2020 г. са 77 720 лв по сключени 3 бр. договора.От режийни 

вноски без ДДС за 2022 г. приходите са – 2 492 лв., за 2021 г. – 980 лв., за 2020 г. – 1 554 лв.  

Изпратени в МЗм за предварителни съгласия  са преписки за общо 7 бр. имота – за с. Сигмен в 

общ. Карнобат, с. Трояново и с. Ливада в общ. Камено, с. Чубра в общ. Сунгурларе. 

      Данните от сключените договори и броя продадени  имоти за последните три години са обобщени 

в приложената  графика. 
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Анализът на данните показва, че предварителният интерес за свободни, годни имоти в 

стопанските дворове се запазва трайно, но участващите на търговете кандидати са малко. Същите се  

отказват  с мотива, че цените са твърде високи и процедурите много бавни. 

      По-голямата част от имотите, за които има интерес за закупуване, са такива, в които е имало 

сгради и/или съоръжения, фигуриращи в изготвените парцеларни планове или планове на 

новообразувани имоти. Към момента сградите не съществуват на терен и не могат да се предоставят 

фактури и документи, че са продадени като материали при ликвидацията на ТКЗС /от кооперации - 

приемници на имуществото им/ или не са стопанисвани от собствениците. Тези обстоятелства не 

позволяват допускането им до процедури по реда на чл.27, ал.8 или 9 от ЗСПЗЗ. Друг тип имоти са 

„животновъдни обекти“ отразени като ДПФ в КВС или Кадастрални карти, но не са описани в 

протоколите на парцеларните планове или плановете на новообразувани имоти и не може да се 

докаже дали са в разпореждането на Министъра на земделието. 

      Във връзка отменения мораториум за придобиване по давност на имоти частна държавна и 

общинска собственост с Решение № 3/24.02.2022 г. на Конституционния съд на Република България 

по конституционно дело №16/2021 г. и предвид евентуалния риск от придобиването им от реда на 

чл.79 от ЗС бе извършена обстойна инвентаризация. Изготвена бе справка на всички имоти, посочени 

в чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ съгласно визираните параметри. Констатирани са имоти ЧДС около 2 500 

бр.. Много от имотите представляват животновъдни ферми – прилежащи площи към бивши кошари, 

за които няма доказателства за произхода им. Това се явява като текущ проблем относно 

определянето им, че са с предоставени права на управление в разпореждане на МЗм. Предприети са 

действия за изготвяне на актове за държавна собственост. 

 Изготвени са 264 бр. искания за данъчни оценки  по чл.27, ал.6, ал.8 и ал.9 от ЗСПЗЗ  /2021 г. – 

64 бр, 2020 г.-103 бр./ и са изпратени 287 бр. / 30 бр. - 2021 г., 50 бр. -2020 г. / предложения за 

изготвяне на АЧДС до Областна администрация. 

      След провеждане на комисии за огледи на имоти на място, касаещи несъответствие на 

парцеларни планове и ПНИ с действителното положение на терен по чл.45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, 8 бр. 

са приключили с изготвяне на заповеди  /2021 – 6 бр. 2020 – 5 бр./  

      Изготвяни са отговори на писма, предложения, становища относно придобиване на собственост 

върху държавни земи частна държавна собственост – 190 бр.  

 За подобряване работата свързана със стопанските дворове продължава дейността по събиране 

на документи и допълване на досиетата за имотите. 

      Трудностите в дейността за стопанските дворове от имущество на бивши организации по §12 от 

ПЗР на ЗПСЗЗ продължават да са свързани с осигуряване на изрични доказателства и документи, от 

които да е видно, че имотите попадат в хипотезата на чл.45, ал.10 от ППЗСПЗЗ и са в разпореждане 

на Министъра на земеделието, липса на парцеларни планове или ПНИ, липсата на сградите на терен 

/разрушени или саморазрушили се/, както и картен материал за доказване границите на стопанските 

дворове.  

       Сериозен проблем е и липсата на пътен достъп по Кадастрална карта за голяма част от имотите 

ДПФ, който трябва да се осигури през частни имоти или общински пасища и мери отдадени за 

дългосрочно ползване и откази на общини за съдействие. 

      Към момента считаме, че е необходимо да се промени нормативната база като се посочи срок, в 

който собствениците на сгради и съоръжения, придобити от имущество на организация по §12 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ да представят документи и регистрират собствеността си в регистрите към КККР. 

2020 г/ 36.588 
дка

2021 г/ 17.073 
дка

2022 г/ 40.440 
дка

цена, лв. 77720 49000 124600

режийни лв. 1554 980 2492

77720

49000

124600

1554 980 2492

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

л
е

ва

чл.27, ал. 9 Свободни, годни площи -
приходи от продажба



                    

След изтичане на визирания срок и при липса на доказателства, имоти, в които няма сгради и 

съоръжения на терен да могат да бъдат продавани по реда на чл.27, ал. 8 или 9 от ЗСПЗЗ. 

        Поради промяна на ППЗСПЗЗ ДВ.бр.100 от 20.12.2019 г., част от получените предварителни 

съгласия за процедури по чл.27, ал. 8 и 9 от ЗСПЗЗ отпадат поради изтичане на едногодишния срок и 

при нов интерес подготовката за предварително съгласие е продължителна. 

 

             Дейността по стопанските дворове за 2022 г. е обобщена както следва: 

         

Ред за закупуване на 

държавна земя 

Сключени 

договори, 

бр. 

брой 

имоти 

площ, 

дка 

Приход = 

цена + 

режийни, 

лв. 

сума за 

ползване 

чл.27, ал. 6 – 

прилежащи площи 
9 бр. 10 бр. 15 дка 187 732 50 250 

чл.27, ал. 8 – 

свободни, негодни 

земеделски земи 

5 бр. 5 бр. 19 дка 146 900 0  

чл.27, ал. 9 – 

свободни, годни 

земеделски земи 

2 бр. 4 бр. 45 дка 127 092 0 

 

 

XI.ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ: 

 

 Водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, влизащи в ресора на 

Министерството на земеделието, разположени на територията на област Бургас, се стопанисват от 

„Напоителни системи” ЕАД-клон Бургас и Сдружения за напояване. 

 

1. СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ (СН): 

 На територията на област Бургас има регистрирани 10 (десет) Сдружения за напояване – 9 

действащи и 1 в процедура по ликвидация. Проявен е интерес за учредяване на 2 СН, за които през 

2022 г. се работеше по определяне на територията – издирване и проучване на архивни документи за 

съществувалата инфраструктура и оглед на терен. Очаква се процедурата по учредяване да се 

проведе през 2023 г.  

Контрол на дейността на СН се осъществява съгласно Закон за сдруженията за напояване от 

надзорен орган в лицето на министъра на земеделието или определено от него длъжностно лице от 

състава на министерството. 

 През 2022 г. ОД „Земеделие“-Бургас оказа експертна помощ и съдействие относно дейността 

на СН и комуникацията им с МЗм при възникнали проблеми. 

 Напояваните площи от СН са значително по-малко от регистрираните. Основен фактор за 

това е лошото състояние на ХМС – помпени станции и канална мрежа. Възстановяването им или 

изграждането на нови такива изисква финансови средства, с които СН не разполагат. Основните 

очаквания на СН са за финансиране по европейски програми, с което да изградят нови напоителни 

системи или да възстановят старите, там където това е възможно. Основната дейност на 

регистрираните СН се изразява в текуща поддръжка на придобитите язовири. 

 Констатираните в предишни години, проблеми по развиване на дейността и поддръжката на 

хидромелиоративната инфраструктура остават актуални. Основен проблем пред сдруженията за 

напояване, свързан с тяхното финансово състояние, е отказът на потребителите от услугите за 

напояване или отказ да отчитат и заплатят използваната вода. 

  

2. „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, КЛОН БУРГАС: 

 „Напоителни системи” стопанисват съществуващия държавен ХМФ, включващ 

инфраструктура за напояване и отводняване, в това число язовири на МЗм. 

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

финансирането. 

- НАПОЯВАНЕ: в приложените таблици от напоителния сезон за 2022 г.  

(осъществен от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас), ясно се вижда слабата използваемост на 

съществуващия ХМФ днес. 

 

 



                    

 

Полети Култури 
Първа поливка Полята площ Водни обеми 

дка поливодекари м³ 

зеленчуци 71 106 4 580 

трайни насаждения 1 357 1 901 52 485 

други култури 3 393 3 855 180 270 

царевица 1,5 1,5 450 

Общо 4 823 5 864 237 785 

 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Бургас 

Поливни и полети площи за периода 2018-2022 г. 

 

Напоителна 

система 

изградени 

поливни 

площи 

годни за 

напояване 

общо 

годни за 

напояване 

гравитачно 

годни за 

напояване 

помпено 

2018 

година 

2019 

година 

2020 

година 

2021 

година 

2022 

година 

дка дка дка дка дка дка дка дка дка 

Мандра 60 786 55 786 0 55 786  0  0  0 0 0 

Новоселци 5 521 5 521 0 5 521  0  0  0 0 0 

Трояново 10 030 10 030 2 636 7 394 298 195 183 218 0 

Порой 60 443 52 763 0 52 763 4471 2885 3450 3282 3002 

Ахелой 19 954 18 724 8 087 10 637 256 314 351 187 485 

Церковски 6 362 3 664 2 654 1 010 4564 4562 400 950 829 

Крушево 10 014 6 955 6 955 0  0  0  232 232 232 

Каябаш 26 105 24 970 24 970 0 143 0 45 45 45 

Барган       230 230 230 

общо 199 215 178 413 45 302 133 111 9732 7956 4891 5144 4823 

  

 Основен проблем, който посочват водоползвателите в Бургаски регион от работата си с 

„Напоителни системи” са високата цена на услугата водоснабдяване и влошеното състояние на 

съоръженията. От друга страна „Напоителни системи” посочват, че финансовите постъпления от 

напояване са недостатъчни за ремонт на всички съоръжения. Основен приоритет е поддръжката на 

техническото и експлоатационно състояние на язовирите. 

  

 „Напоителни системи”-Бургас стопанисват 7 собствени язовира, с изградените към тях 

напоителни системи, и напоителни системи, които се захранват с вода от язовири държавна публична 

собственост (яз. „Ахелой”, яз. „Порой” и яз. „Мандра“). 

 

 Обобщено основни проблеми с язовирите в област Бургас са: 

 

- съоръженията и особено преливниците не отговарят на актуалните хидроложки условия на 

съответния район. Необходимо е преоразмеряване; 

- короната на язовирните стени се използва за селскостопански път, което я уврежда трайно; 

- наличие на растителност на язовирните стени – увреждане на насипа и възпрепятстване на 

качествения оглед при проверки; 

- разрушена каменна броня – увреждане на насипа от вълново въздействие; 

- проблеми с нормативната уредба по отношение на почистването от дървесна растителност в 

сервитута на съоръженията и 500 м. по речното русло; 

- неправилно отразяване на сервитута на язовирите в Кадастрална карта; 

разминавания в данните за собствеността – за част от язовирите в Кадастрална карта е отбелязано, че 

поземлените имоти са със собственост различна от собствеността на съоръженията. 

 

- ОТВОДНЯВАНЕ (Обекти за опазване от вредното въздействие на водите ОПВВВ – 

Корекции на реки, Отводнителни системи, Отводнителни помпени станции). 

 

 ОПВВВ се стопанисват от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас: 

• Корекции на реки: Обща дължина 248,129 км. 



                    

• Отводнителни системи: Обща площ на отводнявани земеделски земи – 119184 дка. 

• Отводнителни помпени станции: 10 ОПС. 

 Най-сериозен е проблемът с управлението на риска от наводнения и стопанисването на 

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

грижи. 

Извънредните климатични условия, придружени с продължителни периоди на засушавания, 

последвани от интензивни валежи, надхвърлящи установените до този момент норми, налагат 

необходимостта от промяна в подхода на планиране и изпълнение на заложените дейности в 

областта на управлението и стопанисването на хидротехническите (ХТС) и хидромелиоративните 

съоръжения (ХМС). 

През изминалото десетилетие многократно се наблюдаваха екстремни атмосферни явления, които 

доведоха до бедствени ситуации, загуба на земеделска продукция, разрушения на инфраструктурата, 

човешки жертви - 2012 г., 2014-2015 г., 2017 г., 2019 г., 2021 г. 

Наблюдаваните събития не са прецедент и започва да се установява трайна тенденция с 

периодичност 3-5 години, като има райони, в които честотата е по-висока. 

 За 2022 г. ОД „Земеделие“ Бургас съгласува списъци с обекти за извършване на СМР, за 

които е необходим външен изпълнител, придружени с необходимите КС и КСС, изготвени от 

„Напоителни системи“ ЕАД клон Бургас. За отстраняване на всички констатирани щети, почистване 

от растителност, наноси и отпадъци, е необходим финансов ресурс, който надхвърля нормативно 

определения годишен бюджет за дейностите по ОПВВВ. 

 

 КОНТРОЛ ОПВВВ: 

 

 Съгласно §4а от ПЗР на Закон за водите, ОПВВВ се възлагат за стопанисване от МЗм на 

„Напоителни системи“ ЕАД. Средствата за дейността се изплащат от държавния бюджет. 

ОД „Земеделие“-Бургас съгласува, контролира и одобрява извършването на дейността чрез: 

❖ проверки на терен - целогодишно; 

- при аварийни събития и при необходимост – ежедневно, денонощно; 

❖ съгласуване на предложения за извършване на РВР и контрол на изпълнението: 

- веднъж годишно – за 2022 г. са съгласувани: 

▪ 8 обекта за РВР (ремонтни-възстановителни работи) за възлагане на външен 

изпълнител – обща необходима сума 289 928,51 лв. без ДДС; 

 - не са възложени; 

- при аварийнии предаварийни ситуации, целогодишно – за 2022 г.: 

▪ Остъкляване (доставка и монтаж) на ОПС „Димчево“ – отстраняване на щети, 

вследствие на наводнението на ОС „Димчево“ и ОПС „Димчево“ от 2021 г.; 

▪ Ремонти на ел. мотори на ОПС „Несебър“ и ОПС „Слънчев бряг“; 

▪ Почистване на ГОК (Главен отводнителен канал) на ОС „Несебърско блато“ и 

отстраняване на нарушения в бетоновата облицовка; 

▪ Подводно почистване на кладенец на двигатели на ОПС „Слънчев бряг“; 

▪ Ръчно почистване на критични участъци със силно намалена проводимост на 

Корекция на река „Изворска“ и Корекция на река „Факийска“; 

▪ РВР в обслужващата сграда при ОПС „Димчево“ – покрив и водоотвеждане; 

▪ РВР в обслужващата сграда при ОПС „Димчево“ – смяна на дограми; 

▪ Актуализация на КСС за обект „Авариен ремонт за възстановяване на дясна 

предпазна дига на корекция на река „Дяволска“ в участък км 0+774 до км 3+390, 

землище на гр. Приморско, общ. Приморско“; 

- обектът не е възложен поради липса на изпълнител. 

❖ съгласуване на отчет на дейността – ежемесечно съгласуване на отчетите на извършените 

дейности и изразходваните средства;  

 

В този период се доказа невъзможността на „Напоителни системи” ЕАД  

да осъществява дейностите по защита от вредното въздействие на водите, със собствени сили и 

средства в рамките на определения за това бюджет. Възлагането на част от тези дейности на външен 

изпълнител чрез обществена поръчка допълнително затруднява навременното и качествено решаване 

на възникналите проблеми. В резултат на всичко това състоянието на ОПВВВ като цяло се влошава. 

Належаща е необходимостта от инвестиции в закупуване на механизация, която да бъде на 

разположение на клонове на „Напоителни системи” без такава. 

 

3. Други: 

- Участие в междуведомствена комисия, назначена със заповед на  



                    

областен управител, която да извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на 

язовири в област Бургас. В резултат от извършените проверки комисията изготвя протоколи за 

констатациите и връчва предписания към стопаните за правилната експлоатация на 

хидротехническите съоръжения. През 2022 г. бяха извършени 165 проверки на терен, на два етапа – 

пролет и есен; 

- Участие в Междуведомствена комисия, назначена със заповед на  

областен управител за извършване на класификация на язовирите на територията на област Бургас по 

степен на потенциална опасност – 102 язовира; 

- Експертно съдействие при сигнали и жалби за наводнени земеделски площи,  

и други оплаквания, свързани с вредното въздействие на водите или водностопански обекти, 

собственост на МЗм; 

- Изготвяне на становище относно отдаването на язовири, общинска публична  

собственост, под наем или на концесия; 

- Изготвяне на становища и съдействие на други институции и заинтересовани лица,  

по теми, свързани с водностопански системи и съоръжения, в и извън системата на МЗм; 

-  През 2022 г. работихме по подготовка на необходимата документация за процедури по съставяне 

на Актове за публична държавна собственост за поземлените имоти, част от водностопанските 

системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) по чл. 13, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите, във връзка с чл. 71, ал. 1 от Закон за държавната собственост, съгласно който при 

влизане в сила на кадастрална карта за имотите - държавна собственост, да се съставят нови актове за 

държавна собственост - брой обекти – 7; 

• Поради липса на осъвременена картна информация за ОПВВВ, успоредно със съставянето на 

АПДС за поземлените имоти, тестово съставяме актуална картна и текстова информация за 

съоръженията. Работата по тези дейности ще продължи и през 2023 г. 

- Преглед и изготвено становище относно Стратегическа оценка на околната среда,  

Позиция 2 от договор с Възложител - Министерство на земеделието, храните и горите с предмет: 

„Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021 - 2027, вкл. стратегическа 

оценка на околната среда по обособена Позиция 2: Стратегическа оценка на околната среда на 

Стратегически план по ОСП за периода 2021 - 2027“; 

- През 2022 г. взехме участие в: 

• срещи-консултации със заинтересованите страни по проект на Доклад за  

междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район за 

басейново управление – онлайн за поречие на река Камчия, и присъствено за Бургаски реки и реки на 

юг от Бургас; 

• срещи-консултации със заинтересованите страни по проект на Доклад за  

междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район 

за басейново управление – онлайн; 

➢ Изготвено обобщено становище след провеждането на всички срещи. 

 

XII. АГРОСТАТИСТИКА 

 

Дейността на Агростатистика за 2022 година включва следните видове анкета: 

А/ Продуктови статистически анкети, съобразени с Националната статистическа програма за 

период 2021 - 2022 г.: 

I. Въвеждане на статистическата информация в ИСАС по видове анкети за дейността на 

земеделските стопанства за стопанските 2020/2021 г. и 2021/ 2022 г. – контрол и съпоставка на 

данните: 

1. Видове анкети през 2021 година по седалище на ЗС – въвеждане в ИСАС и контрол на 

въведените данни за дейността на стопанствата през стопанската 2020/2021 г. Дейностите са 

извършвани януари – февруари 2022 г. и приключват с изготвяне на доклади по видове анкети: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

 

Таблица 1 - Разпределение по видове анкети през 2021 г. /брой/ 
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Агростатистика 91 43 54 80 47 70 385 

Експерти ОД 

„Земеделие” – Бургас 142 58 95 102 91 204 692 

Експерти ОСЗ 119 109 0 110 60 102 500 

Онлайн анкетирани 68 28 17 108 51 42 314 

Общ брой : 420 238 166 400 249 418 1891 
        

  
 Анкетните формуляри на продуктовите анкети /добиви, производство на плодове, зеленчуци, 

на грозде и вино/, съдържат информация не само за площите по култури /реколтирани и 

нереколтирани/, производство, среден добив, влажност и примеси, засети площи есенници за новата 

стопанска година, застраховани площи, но и данни за наторените площи , с последващо 

разпределение по видове вложени минерални торове и проведените растително защитни 

мероприятия. Големият обем информация затруднява анкетираните и налага провеждане на 

няколкократни обаждания, с цел уточняване на изискуемата информация. Често земеделските 

стопанства не предоставят информация за нереколтираните площи, което рефлектира върху добивите 

и налага повторни разговори по телефона, за да се уточняват съответните площи. Налични бяха 

анкетни карти, в които липсваха постоянните ливади, поддържани в добро земеделско и екологично 

състояние. Пропуск съществуваше и в описването на угарите, на едногодишните бобови култури или 

зърнено-житни култури, прибрани за сено, за силаж или зелен фураж. Всичко това налагаше 

непрекъснат контрол, разговори със земеделските стопани, както и съпоставка на въведените данни с 

наличните административни източници.   

1. Организиране и провеждане на статистически изследвания за дейността на 

земеделските стопанства през 2022 г. в период февруари – август 2022 г. : 

Табл.2 - Разпределение по видове анкети 2022 г. /брой/ 

Участници в 

статистическите 

наблюдения 

Анкета 

Птицевъ

дството в 

България 

през 

2021 с 

период 

на 

обследва

не 07.03 

до 

08.04.202

2 г. 

Дейност на 

преработвате

лните 

предприятия 

през 2021 г., с 

период на 

обследване 

15.03.2022 г. 

до 13.05.2022 

г. 

Преработка на 

мляко и 

производство на 

млечни продукти 

-дейността през 

2021 г., с период 

на обследване 

07.03.2022-

29.03.2022 г. 

Месечни анкети 

за преработка на 

мляко и 

производство на 

млечни продукти 

през 2022 г., 

кланици за 

червени и бели 

меса, с период на 

обследване 

ежемесечно от 15-

то до 25-то число 

Прогноза  за 

производство 

на пшеница и 

ечемик през 

2022 г. /брой 

сегменти/, с 

период на 

обследване 

юни 2022 

БАНСИК  

2022/брой 

земеделски 

сегменти /, с 

период на 

обследване 

юли-август 

2022 г. 

О
б

щ
 б

р
о

й
 

Агростатистик

а 73 4 11 7 30 103 228 

Експерти ОСЗ 0 0 0 0 0 127 127 

Онлайн 

анкетирани 1 5 1 5 0 0 12 

Общ брой : 74 9 12 12 30 230 367 

 



                    

2. Организиране и провеждане на статистически изследвания за дейността на 

земеделските стопанства през 2022 г. в период ноември – декември 2022 г.: 

Вид Анкета 

Участници в анкетирането 
Общ брой 

анкети за 

област 

Бургас 

Респондент

и брой 

анкетирани 

Експерти от 

агростатисти

ка 

Експерти 

от 13-те 

ОСЗ 

Експерти от 

ОД 

"Земеделие

" - Бургас 

Производство на  

плодове - реколта 

2022 59 163 233 0 455 

Производство на 

зеленчуци - реколта 

2022 11 46 154 0 211 

Пчеларството в 

България през 2022 9 45 120 18 192 

Добиви от основни 

СС култури - реколта 

2022 116 135 77 28 356 

Производство на 

грозде и вино - 

реколта 2022 59 62 129 0 250 

Брой СС животни 

към 01.11.2022 г. 37 93 231 76 437 

Общ брой  за 

анкетиране по 

участници 291 544 944 122 1901 

 

             Дейностите включват разпределение на стопанствата по участници, проверка на анкетиралите 

се респонденти в ИСАС, анкетиране и въвеждане на информацията.  

            Област Бургас е на първо място в национален мащаб при самостоятелното въвеждане на 

данни в ИСАС от респонденти, което представлява 16,6 %от общата съвкупност  на стопанства за 

анкетиране в областта.  

 

 Б/ Система за земеделска счетоводна информация /СЗСИ/ 2022 г. 

 

През 2022 г. се наблюдаваха 107 бр. стопанства, отговарящи на определения праг над 4000 

евро стандартна продукция и покриващи икономическия размер и тип специализация т.е. отговарящи 

на определените страти. 

 Разпределението на стопанствата е както следва : 

   1. Стопанства,  

водещи двустранно 

счетоводство   -  54  бр. 

   2. Стопанства,  водещи едностранно счетоводство  - 53 бр. 

Процентът спрямо общия брой стопанства по извадка за страната е 4,9 %, а спрямо югоизточен 

регион включващ областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора – 28.2 %. Информацията е 

въведена върху хартиен носител и в ИЗСС /информационна земеделска счетоводна 

система/.Окончателните данни са въведени в ИЗСС за област Бургас в срок до 15.06.2022 г., един 

месец преди крайният срок.  Последва валидиране на резултатите и контрол на типовете грешки –

Anomaly, Warning,Gritical, Severe. Изказани са специални благодарности от МЗм, че данните са 

предадени на Европейската комисия 1 месец по-рано.  

 
В/  Оперативнаинформация 

 



                    

Целта на събираната оперативна информация е да представи актуална картина при 

провеждане на основните мероприятия при отглеждане на най-важните култури за страната: 

• полски култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, царевица за зърно, рапица, слънчоглед и 

тютюн) в периодите на сеитба и прибиране на реколтата (жътва), загуба на площи с култури 

при настъпили неблагоприятни климатични, метеорологични и други форс-мажорни 

обстоятелства; 

• зеленчуци (картофи, домати, краставици, пипер, дини, пъпеши и зеле, както и оранжерийни 

доматии краставици) в периодите на засаждане на културите, прибиране на реколтата и 

загуби (нереколтирани площи) при настъпили неблагоприятни климатични, метеорологични 

и други форс-мажорни обстоятелства; 

• трайни и многогодишни насаждения (ябълки, круши, праскови, сливи, череши, вишни, 

кайсии, орехи, малини, ягоди, лозя с винени сортове грозде,лозя с десертни сортове грозде, 

маслодайна роза и лавандула) – новозасадени и невстъпили в плододаване площи, прибиране 

на реколтата и загуби (нереколтирани площи) при настъпили неблагоприятни климатични, 

метеорологични и други форс-мажорни обстоятелства. 

   Източници на информация 

Оперативната информация се събира от земеделски стопани, работещи на територията на 13-

те общини в област Бургас, които отглеждат полски култури, зеленчуци, трайни или многогодишни 

култури. През годината, с цел повишаване на изчерпателността и коректността на данните, на 

Служителите от ОСЗ се предоставят различни типове справки от Наредба 3 и ИСАК по видове 

култури и ЗС, за да се осъществяват връзки с част от стопаните/управителите на земеделските 

стопанства. Служителите от ОСЗ в определените периоди събират, обобщават, въвеждат в ИСАС и 

изпращат в ОДЗ данните за съответните показатели по култури. При необходимост се прави 

експертна дооценка за достигане минимум 95% от площите за всяка култура на територията на 

общината. Данните се контролират от отговорният експерт в ОД „Земеделие“ – Бургас ежеседмично 

за грешки при въвеждане, за пропуски в определяне на средни добиви, за липса на въведена 

информация. Основните данни за 2022 г. по култури са представени в раздел Растениевъдство. 

 

XIII.МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 

• КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО 

В регистъра на обектите за съхранение на зърно на територията на област Бургас, към 

31.12.2022г. действащите обекти са 178 броя с общи вместимости за възможно максимално 

количество за съхранение на пшеница1 230 430 тона. В този капацитет е включен и обект от 300 000 

тона, който е в процедура по регистрация. 

През 2022 г. всички ползватели, стопанисващи обекти за съхранение на зърно, вписани в 

регистъра на МЗм са декларирали наличното количество зърно в тях, ежемесечно и в срок. Приети, 

входирани и обобщени са 2130 броя декларации по приложение 2 към чл.11, ал.1 за местата за 

съхранение и наличното количество зърно в тях.В изпълнение на утвърдени от Директора на ОД 

“Земеделие“ графици са извършени 19 бр. насрещни проверки за достоверност на обекти за 

съхранение на зърно. Десетса проверките, във връзка с промяна на обстоятелствата и отписване на 

обекти през 2022 година. Регистрирани са четири нови обекта за съхранение на зърно. 

 В изпълнение на Заповед № РД-236/ 10.03.2022г. на Министъра на земеделието, бе 

организирано извършване на физически проверки на 20 обекта с общо 104 вместимости за 

съхранение на зърно на територията на обл. Бургас.  

По искане от ТД на НАП Бургас за съвместни действия и с цел подпомагане органите по 

приходите на ГД „Фискален контрол” ОД Бургас, на 18.03.2022г. по резолюция бе извършена 

проверка в обект за съхранение в гр.Камено с цел установяване наличните количества зърно, 

съхранявани в обекта.  

 По искане от ГДО при НАП с № П-29002921205730-ИОП-001/22.03.2022г., се извърши 

оперативна проверка, по време на която се установи наличността на активи в обект, представляващ 

закрити складови площи за съхранение – магазии на едно от пристанищата в Бургас, обработващи 

зърнени товари. На дружеството, стопанисващо обекта с договор за пристанищни услуги бе издаден 

констативен протокол за установените количества пшеница и ечемик. 

В изпълнение на Заповед № РД 09-824/14.07.2022г. на Министъра на земеделието в периода, 

бе организирано извършване на две съвместни проверки със служител от отдел „РЗ” на ОДБХ, 

гр.Бургас на обекти, съхраняващи зърно с произход различен от български. 

 

 



                    

• КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗЪРНО НА 

ОБЩА ПЛОЩ ОТ 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕКАРА 

През годината на територията на област Бургас във връзка с практическото приложение  на 

Наредба № 23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно, са 

извършени 10 бр. насрещни проверки за достоверност на земеделски производители.   

До 30.09.2022г. са входирани и заведени 668 броя декларации за количеството произведено 

зърно от земеделски производители, произвеждащи зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, 

ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица на обща площ от 5 или повече декара. 

До 30.11.2022г. са входирани и заведени 491 броя декларации за количеството произведено 

зърно от земеделски производители, произвеждащи зърно – царевица, слънчоглед и соя на обща 

площ от 5 или повече декара. 

 

 

 
 

Проверките, извършени от ОД “Земеделие“, гр.Бургас във връзка с практическото 

приложение на Наредба № 23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за мониторинг на пазара на 

зърно, са съгласно изготвени тримесечни графици от МЗм, в които e заложен броят на обектите. За 

сравнявания тригодишен период, извършените проверки са в съответствие с тях. 

 

 През 2022г. са съставени 15 констативни протокола с предписания за отстраняване и срок  за 

тяхното изпълнение. 

 

• КОНТРОЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО 

През 2022г. в област Бургас всички предприятия за преработка на зърно са подали в края на 

всяко от тримесечията декларация за преработените количества обикновена пшеница, твърда 

пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, оризова арпа и соя.  

 

• ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА ПРИСТАНИЩАТА 

Областна дирекция „Земеделие“ осъществява мониторинг на четирите пристанищни 

оператора, от които се извършват износ, внос и вътрешно общностни доставки на зърно в област 

Бургас. Обобщената информация за движението на зърно през пристанищата с разрешение за 

обработка на зърнени товари в област Бургас се предоставя всеки петък по електронен път на 

Дирекция „Растениевъдство“ в МЗм. 

 

• ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ДОБИТАТА 

РЕКОЛТА 

 

Разпоредбите на Глава пета от Наредба № 23 от 29 декември 2015г. за условията и реда за 

мониторинг на пазара на зърно уреждат ежегодно провеждане на представителното окачествяване  на 

добитата реколта. 

Целта на окачествяването е да се събере представителна информация за изготвяне на анализ и 

оценка на качествените показатели на добитата реколта от основните култури в страната. 

Изготвените оценки служат за вземането на управленски решения, свързани със зърнения баланс в 

страната и подпомага дейността на зърнопроизводители, зърнопреработватели, търговци на зърно и 

браншови организации. 

Провеждането на представителното окачествяване на добитата реколта през 2022 година се 

извърши между 20.06.2022г. - 21.11.2022г. В периода му са взети средни проби от пшеница, ечемик, 
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слънчоглед и царевица за зърно и са оформени лабораторни проби от голям брой и различни 

производители в Бургаска област, като за целта се елиминираха по-малките партиди и бяха взети 258 

средни проби от по-големите партиди в региона, както следва:  

• 57 броя проби от ечемик, извадки от 44 397 тона партида; 

• 95 броя проби от пшеница, извадки от 191148 тона партида; 

• 86 броя проби от маслодаен слънчоглед, извадки от 38 128 тона партида; 

• 20 броя проби от царевица, извадки от 7 681 тона партида; 

 Основополагащ принцип е представителното окачествяване да покрива минимум 35 % 

от очаквания прогнозен обем производство на съответната кулура. Извадката през 2022 г. в % от 

реколтираното количество гарантира представителност на извършеното окачествяване. 

Във връзка с разпоредбите на Наредба №23 от 29 Декември 2015г. за условията и реда за 

мониторинг на пазара на зърно и на основание раздел II, т.14 от Указанията за организиране работата 

на БАБХ и ОД „Земеделие“ по окачествяването на ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица от 

реколта 2022 г. са изготвени осреднени резултати от извършеното от ЦЛОЗФ-гр.София, регионално 

звено гр.Бургас представително окачествяване на добитите през 2022 г.  зърнени суровини. 

 

I. Качество на ечемик-реколта҆ 2022. 

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика 

на ечемика от реколта 2022 за област Бургас са: 

• Съдържание на влага: 12,1 %; 

• Хектолитрова маса: 62,2kg/hl; 

• Белтъчно съдържание: 11,6 %; 

• Изравненост на зърната: 82 %; 

• Културни примеси: 0,7 %; 

• Чужди примеси: 0,4 %; 

 

Съпоставими за трите реколтни години (2020-2022г.), данните изглеждат така: 

 

 
 

Средната стойност на показателя хектолитрова маса за област Бургас през 2022г. e 62,2 

kg/100 dm3, като тя се запазва сравнено със стойността за 2021г. - 62,3 kg/100 dm3. 

 През 2022г. влажността на добитото ечемично зърно е 12,1%. За сравнение съдържанието на 

влага е близка до тези на получените стойности през 2020г. и 2021г. 

Отчита се леко повишение на средната стойност на показателя белтъчно съдържание. През 

2022г. той е 11,6% при средни стойности 11,3% за 2021г. 

Средната стойност на изравненост на анализираните партиди в областта е 82,0% към 88,2%  

през 2021г. и 76,5%  през 2020г., т.е. през настоящата реколтна година отчитаме спад на показателя 

изравненост на ечемичното зърно. 

 Средната стойност на показателя зърнени (културни примеси) е 0,7% за 2022г., при 

стойности 1,0% за 2021 г. и 1,2% за 2020 г.  

Чуждите примеси в анализираните партиди ечемик през 2022г. в област Бургас са средно 

0,4%. Границата на този показател за пивоварния ечемик при изкупуване е 0,9%, а допустимото 

съдържание при партидите с фуражен ечемик при изкупуване е 4%.  
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2020г. 12.10 12.90 61.80 76.50 1.20 0.70
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2022г. 12.10 11.60 62.20 82.00 0.70 0.40
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II. Качество на обикновена пшеница-реколта҆ 2022. 

Крайните резултати от проведените от БАБХ лабораторни анализи на средните проби от 

пшеница, като съпоставим реколти 2020г., 2021г. и 2022г., показват, че разпределението на зърното 

по групи в този период  е както следва: 

 

 
 

През 2022 година,  качествените показатели на 52,69 % от меката пшеница я отнасят във II-ра 

Б група. На основание получените резултати отчитаме, че 68,82 % от произведеното пшенично зърно 

през 2022 реколтна година се отнася съответно към първа, втора и втора Б групи и е с високи 

хлебопекарни качества. През настоящата година отбелязваме значителен спад на количеството на 

пшеницата с ниско качество спрямо предходната 2021г.  

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика 

на обикновената пшеница от реколта 2022 за област Бургас са: 

• Съдържание на влага: 11,6 %; 

• Хектолитрова маса: 76,5 kg/hl; 

• Добив на мокър глутен: 24,7 %; 

• Отпускане на глутена: 6,9 mm; 

• Число на хлебопекарната сила: 57,8 усл.ед; 

• Съдържание на протеин: 12,3 % към сухото в-во; 

• Число на падане: 394,2 sec; 

Получените резултати от отделните анализи, разгледани комплексно – в съотношение един 

към друг, оформятеднородна партида, характеризираща се с високи млевни и хлебопекарни 

качества.Реколтата на пшеница в област Бургас през тази година е близка по качество с тази, 

произведена през 2020г., но с доста по-високо качество от предходната 2021г. 

 

XIV. РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И 

БЕЗОПАСТНОСТ НАГОРСКА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 

 

  

 

1. Регистрация  и контрол 

на техническото състояние 

и безопасност на 

самоходна техника с 

мощност на двигателя над 

10 kW, несамоходни и 

стационарни машини, 

съоръжения, инсталации и 

апарати, използвани в 

земеделието и горите, 

както и машините за земни 

работи и придобиване на правоспособността за работа с техниката. 

 В Областна дирекция“ Земеделие“ – Бургас през 2022 г. са извършени 1604 бр. 

регистрации на земеделска, горска техника и пътно - строителни машини, от които 619 броя  на нови 

машини. За сравнение, новите машини за 2021 година са били 469 броя. 
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Таблица 1 

 

Видно от таблица 1 и от сравнението по-горе, отновозабелязваме покачване в броя на 

регистрациите на земеделска, горска техника и машини за земни  работи съгласно  ЗРКЗГТ за 2022 

година, което се дължи на следните причини:  

• Промяна  в климата. В последните години метериологичните условия подлагат земеделците 

на редица изпитания и единствено наличието на високопроизводителна и модернизирана техника 

дава възможност да се намали негативния ефект от лошото време. 

• Инфлационните процеси протичащи както в България, така и в световен мащаб. 

• Непрекъсната необходимост от осъвременяване на машинно- тракторния парк, изисквано от 

желанието за развитие на конкурентоспособно и модерно земеделие. 

  2.Извършване на годишни технически прегледи на регистрираната техника, съгласно месечен 

график за техническите прегледи по населени места на територията на областта,  утвърден от 

Директора на ОД“Земеделие“ – Бургас.През 2022 г. на територията на област Бургас  са  извършени 

по ЗРКЗГТ общо 6740 бр. годишни технически  прегледа на земеделска и  горска  техника,  и на 

машини за земни работи.    

Табл.2 

 
 

В табл.2  

отбелязваме 

минимален ръст в 

броя на 

извършените 

ГТП на ЗГТ, 

половината от 

който се дължи 

на големия брой  

новозакупени 

нови машини 

през 2022 г.. 

 

                          

 

 

 

ГТП са разпределени по видове както следва: 

 

№ Видове 2021г. 2022г. 

1 ГТП на почвообработващи машини 

 

618 609 

2 ГТП на машини за сеитба и садене 

 

243  261 

3 ГТП на машини за торене и растителна 

защита 

486 

 

388 

4 ГТП на фуражоприбиращи и 

преработващи машини 

242 331 

5 ГТП на ремаркета в т.ч. и 

специализирани 

687 

 

776 

6 ГТП верижни трактори 

 

37 40 

7 ГТП колесни трактори 2544 2593 
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8 ГТП горска техника 

 

93 129 

9 ГТП на МЗР 

 

964 1058 

10 ГТП на зърнокомбайни и др. 

самоходни прибиращи машини 

404 404 

 

3.В изпълнение  на  Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, и 

стриктно спазване на ЕО директиви, инспекторите от ОД“Земеделие“ - Бургас  през  2022 г. са 

съставили 57 бр. акта за установяване на административни  нарушения, поради  не  спазване на 30-

дневния срок от придобиване на собствеността,до заявяването за регистрация в  

съответнатаобластнадирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица и промяна на 

регистрацията на техниката  в  15-дневен срок.През 2022 година забелязваме 9% спад на съставените  

АУАН спрямо предходната 2021 година, когато техния брой е бил 64, който се дължи на 

„възпитателния ефект“  постигнат от  по-големия брой съставени АУАН от предходните години. 

4.През 2022 г. са издадени и подменени 172 броя свидетелствата за правоспособност за 

работа с техника,  както  следва: категория Твк - колесни и верижни трактори иагрегатирани към тях 

работни машини и  категория Твк-З - специализирана и специална самоходна земеделска техника- 

128 бр. свидетелства , категория Тпс - преносима и стационарна техника-44 бр. Броят на издадените 

свидетелствата за правоспособност за работа с техника се запазва, като бройка спрямо 2021 г.е 178 

броя. Без машини няма как да има съвременно земеделие. Техниката реализира технологиите, тя е 

двигателят, но за ефективно производство са нужни и подготвени, знаещи и можещи кадри. 

В последните няколко години трайно се затвърждава тенденцията за системно обновление на 

машинно-тракторния парк. Наблюдава се занижаване на средната възраст на използваните машини. 

Интензивният процес на подновяване на техниката в машинния парк е ясен знак за нарастване не 

само на инвестиционните възможности на българския фермер, но и на съзнанието му за ключовото 

значение на този род инвестиции в цялостния му бизнес успех. Това от своя страна повишава 

цялостното ниво на механизацията на българското земеделие и я прави съотносима с останалите ни 

партньори в общото европейско семейство. Съвременници сме на твърде динамични времена, 

световната икономика е подвластна на глобални промени, които предизвикват икономически 

процеси, повлияващи сериозно всички индустрии в световен мащаб. България не прави изключение 

от тези процеси, цената на суровината се покачва, планирането на производствата става все по-

сложно. От известно време насам се наблюдава и забавяне в производствата и доставките на нова 

земеделска техника, а в същото време интересът за закупуване на такава сериозно нараства. 

XV. КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

За шеста поредна година, ОД “Земеделие“ Бургас и пчеларите от Бургаска област, със 

съдействието Община Бургас,организирахмеконкурс за художествени творби за деца и ученици, 

който беше посветен на Деня на Земята. Денят на Земята, през 2022 г., беше по различен от всички 

други до сега- от една страна  пандемия, а от друга, бавно заформящо се  глобално климатично 

бедствие. С цел превъзмогване на пандемията и връщане нормалността на начина ни на живот и 

желанието ни да дадем възможност на децата чрез творчество си, да изградят грижовно и отговорно 

отношение към природата и нейното опазване, ОД“З“ Бургас организира провеждането на Шестия 

конкурс за детска рисунка “Земята, пчелите и хората” с тематичен обхват „Светът на крилете на 

пчелите”.В Шестия конкурс участваха 235 невероятно красиви творби. Откриването бе съпроводено 

от невероятно талантливите деца на Бургас от 10 детски градини.  

Дейността по организацията на Конкурса обхвана по-голям период от време, като в Програмата 

бяха включени събития, касаещи насърчаване на доброволчеството в ОД “З“ Бургас в полза на 

обществото и подемане на инициативи от ОД „З“ Бургас, стимулиращи отговорност към околната 

среда. Внедрявайки модела за управление на качеството CAF, прилагайки принципа “Социална 

отговорност“, след извършен оглед на място и констатирано наличие на голямо количество отпадъци в 

участък от корекцията на река Факийска, в частта ѝ преди вливане в язовир „Мандра“, на 9 април 2022 

г., 40 служители на ОД “Земеделие”-Бургас почистиха от битови отпадъци района на устието на река 

“Факийска”.  

Съгласно Програмата на Шестия конкурс за детска рисунка, на 17 май се проведе откриване на 

обновения детски кът “От децата за децата“- „Алея на децата и цветята“, изграден със средства от 3 -

тия конкурс. В Програмата “Пролетно настроение” взеха участие деца от 14 детски градини, на които 

бе представена дебютната детска книжка „Маги в селището на пчелите”- книга за пчелите и тяхната 



                    

мъдрост от авторката Елена Стойчева, която заедно със съпруга си отглежда пчели и произвежда 

манов мед в Малкотърновското село Визица. 

На 19 май, на обновения детски кът “От децата за децата“- „Алея на децата и цветята“ бе 

организирана празнична програма „Цветно вдъхновение“ с участието на 12 детски градини, която 

завърши с открит урок “Живота на пчелите”,  проведен от  Ралица Кунева от  Пчеларска ферма 

“Странджа” - с. Индже войвода. 

XVI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 
ИЗВОДИ 

Областна дирекция „Земеделие“ 

Бургас, в съответствие с приоритетите и 

целите на Министерството на 

земеделието, изпълни целите си за 

2022г., чрез отчетените в доклада 

дейности, спазвайки 

законоустановените срокове и мащаби. 

Дирекцията осъществяви 

последователна и насочена политика за 

управление на Хората, която включва 

както повишаване на ефективността и 

ефикасността от работата им като 

ключов момент за изпълнението на дейностите, така и определяне и удовлетворяване на 

бъдещите им потребности, нуждите на организацията и амбициите за нейното развитие.  

След сключен през 2019г. с Института по публична администрация договор за 

сътрудничество и подкрепа при внедряване на модела CAF, по проект „Въвеждане на Обща 

рамка за оценка CAF в българската администрация“ и извършена през февруари 2022г. 

външна оценка по внедряване на модела CAF в ОД “Земеделие“ Бургас, на 25.ХI. 2022 г., на 

Конференция, организирана от Институт по публична администрация, ОД“Земеделие“ – 

Бургас получи и е носител на ЕТИКЕТ „ЕФЕКТИВЕН CAF ПОТРЕБИТЕЛ. 

 

Екипът на дирекцията положи изключително много усилия за успешното внедряване 

на модела за управление на качеството в ежедневната си работа. Продължаваме със същата 

енергия непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме модела на управление и работа в 

дирекцията с изцяло и напълно осъзната насоченост към основните осем принципа на 

съвършенство: 

 

• Ориентираност към резултати; 

• Фокус върху гражданите/потребителите; 

• Лидерство и постоянство на целите; 

• Управление чрез процеси и факти; 

• Подход, основан на възможности за развитие и участие на хората; 

• Непрекъснато обучение, иновации и усъвършенстване; 

• Развитие на партньорства; 

• Социална отговорност. 

 

Прилагането на модела CAF даде възможност на ръководството и служителите на 

организацията да погледнат по-навътре в дейността си, да оценят адекватно и 

безпристрастно процесите, които извършват, взимайки предвид благоприятстващи фактори 

и резултатите, които Хората в администрацията постигат. 

 

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас приема Етикета като признание за положените 

усилия на служителите и ръководството в ОД “Земеделие“ Бургас за въвеждане на модела 

CAF и като стимул за насърчаване на работата за непрекъснато развитие и усъвършенстване 

на база на принципите на цялостно управление на качеството. 
 

 



                    

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” БУРГАС 

 През 2022 г. усилията на служителите на Дирекция „Инспекция по труда” Бургас бяха 

насочени към осъществяване на ефективен контрол в областта на трудовото 

законодателство, като се акцентира върху осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд от страна на работодателите и спазване на нормативните изисквания при 

осъществяване на трудовите правоотношения, с цел адекватна защита на трудовите права 

на работниците. 

 

1. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

През 2022 г. Инспекция по труда продължи активния и целенасочен контрол по спазване 

изискванията на трудовото законодателство, като акцентира върху съществените рискове 

и социалнозначими проблеми в труда, периодично се проверяваха обекти на контрол с 

рискови производства и дейности, проверки на големи строителни обекти в т.ч. 

осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи, 

както и проверки по национална кампания № 2 „Здравословни работни места: облекчете 

натоварването /Европейска кампания/“ в предприятия от икономически дейности 

„Производство на хранителни продукти“ и „Строителство“.  

Данните от извършените проверки през 2022 г. като цяло показват, че в доминиращ 

процент от проверените предприятия има създадена организация по спазване и 

изпълнение на основните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд. 

Като цяло в средните и големи предприятия в голяма степен се спазват основните 

изисквания за осигуряване на ЗБУТ на работещите, отколкото в микро предприятията. В 

тези предприятия се наблюдава стремежът към създаване на такива условия на труд, 

които минимизират рисковете от префесионални заболявания и злополуки по време на 

работа. Прилагат се принципи на превантивност, състоящи се в предприемане на мерки за 

предотвратяване на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и 

професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се 

разработват и внедряват във всички фази на инвестиционния процес и по този начин най-

големите рискове се отстраняват или минимизират предварително. Големите предприятия 

са с изградена политика за провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на 

персонала за постоянни подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. Значителен ресурс от страна на дружествата е насочен и към 

извършване на профилактични прегледи на всички работещи в предприятието, в 

зависимост от оценката на риска на работното място. Извършва се и задължително 

застраховане на работници и служители за риск от „Трудова злополука“. Анализира се 

състоянието на производствения травматизъм и професионалните заболявания. Осигурява 

се работно облекло и лични предпазни средства.  

За организиране на изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката 

на професионалните рискове, в големи предприятия функционират органи по безопасност 

и здраве при работа – специализирани служби и щатни длъжностни лица, които 

осъществяват контрол от името на работодателя за изпълнение на задачите, свързани с 

безопасността и хигиената на труда. Тези органи взимат активно участие при изготвяне 

оценката на риска по работните места, което е гаранция за нейното качество. 

Изключение от това число са малките предприятия и такива със сезонен характер. При 

малките предприятия, функцията на орган по безопасност и здраве при работа се 

изпълнява от работодателя или от длъжностно лице по съвместителство, най често в 

икономически отрасли „Ресторантьорство“, „Търговия на дребно“, „Растениевъдство“. В 

повечето случаи те нямат необходимите познания, за да осъществяват дейността си 

ефективно. Същите не познават добре нормативните изисквания и много често 

единственото, което правят е водене и документиране на инструктажите и поддържане на 

фирмената документация по ЗБУТ. 

Предприятия, в които е установено, че няма орган за безопасност и здраве са най-често 

тези, които се проверяват за първи път или извършват дейност със сезонен характер. 



                    

В големите предприятия функциите на органи по безопасност и здраве се изпълняват от 

щатни длъжностни лица или специализиран отдел, които са запознати с нормативните 

актове, преминават обучение в специализирани курсове и самите те провеждат обучения 

на работниците и  на представителите на КУТ. Щатните длъжностни лица са с много 

добра компетентост и познаване  на нормативните изисквания, свързани с дейността по 

осигуряване на ЗБУТ. В редица предприятия е изградена добра практика за организиране 

и прилагане на цялостната фирмена политика по ЗБУТ. 

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. 

Данните от извършения през 2022 г. контрол показват,  че работодателите са запознати и 

се стремят да изпълняват задълженията си да оценяват рисковете в експлоатираните от 

тях предприятия, но все още има формален подход при изпълнението на това задължение. 

Необходимо е да се работи в посока обхващане на всички работни места, работно 

оборудване, машини, съоръжения и произвоствени процеси, начилие на подробен анализ 

на опасностите по-пълно разкриване на рисковете. Това ще доведе не само до 

подобряване на условията на труда, но и до намаляване на предпоставките, водещи до 

висок трудов травматизъм. Като цяло проверките показват, че вече е натрупан значителен 

опит в изготвянето на оценките на риска и на много места това се отразява на по-доброто 

им качество, което се изразява в обхващане на всички работни места и производтвени 

процеси.  

В резултат на осъществания контрол през 2022 г. в отрасли  „Производство на храни и 

хранителни продукти“, „Строителство“, с акцент обекти с над 30 работещи лица, 

основното внимание на работодателите е насочено към качеството на оценките на риска и 

мерките за управление на риска по отношение на превенцията на мускулно-скелетни 

смущения /МСС/.  

При проверките в обектите на контрол участваха пряко работещите лица, представители 

на работници и служители, членове на ГУТ/КУТ, представители на работодателите.  

Акцентира се върху рисковете свързани с МСС при ръчна работа с тежести, монотонност 

на извършваните операции – сортиране, пакетиране, етикиране, работа в седнало 

положение. Завишено е вниманието на ръководители и работодателите за позите, които 

работниците заемат при използването на работното оборудване. Пояснено е да се вземат 

предвид принципите на ергономията, за да изпълнят минималните изисквания на 

безопасността и здравето при работа.  

При обхода на работните места е осъществена преценка доколко оценените елементи на 

риска са адекватни на наблюдаваната действителна работна среда и извършвана дейност. 

Допълнителна информация е получена от анализа на здравословното състояние на 

работещите лица, заболеваемост, информация от предварителни и периодични 

медицински прегледи. 

Голяма част от работата която извършват работниците в производствените предприятия е 

механизирана, осъществява се с подходящо работно оборудване.  Извършване на товаро-

разтоварни работи на готова продукция се използват мотокари, а в малките предприятия 

със специални колички, с цел избягване вдигането на тежести. 

Акцентира се на качеството на извършената оценка  на риска и мерките за управление на 

риска по отношение превенцията на мускулно-скелетни смущения, чрез които да се 

помогне за предотвратяване на свързаните с работата МСС. 



                    

В изготвянето на оценката на риска в по-големите предприятия са участвали определени 

от работодателя представители /“Победа“АД; „Захаро“ООД/,  в някой случай и орган по 

безопасност и здраве, съвместно със службата по трудова медицина.  

Проверените производствени предприятия осигуряват на работниците и служителите 

санитарно-битови помещения, осигурени са стаи за почивка, съблекални, бани. Цеховете 

за производство  на хранителни продукти се поддържат чисти. Оборудвани са стая за 

почивка, съблекални, санитарно-битови помещения.  

Утвърдена практика е запознаването на работниците и служителите с оценката на риска, 

предприетите мерки за намаляване на риска, инструкциите за безопасна работа при 

използване на работното оборудване. 

Доброто управление на рисковете за безопасноста и здравето на работното място е от 

полза за всички – работници, работодатели. Адекватното управление на безопасноста и 

здраве при работа увеличава трудовата ефективност, намалява отсъствието по болест,  

повишава производителността. 

Установените през 2022 г. нарушения на нормите регламентиращи осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд спрямо предходната 2021 г. е с намаляваща 

тенденция. Най-голям дял на нарушенията по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд са свързани с организацията и управлението на дейността за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд. Основна причини за този резултат е 

възлагането на тези дейности на длъжностни лица без необходимата компетентност и 

знания в областта на нормативните актове, регламентиращи осигуряването на ЗБУТ. Към 

тази група са нарушенията, свързани с инструктажа и обучението на персонала и 

длъжностните лица. Тези нарушения най-често се допускат в малките и средни 

предприятия, поради това, че лицата оторизирани да извършват тези задължения са 

преминали обучение проформа.  

Следващ дял са нарушенията в областта на хигиената на труда. Най-голям брой от този 

вид нарушения се отнасят до непроведени медицински прегледи; неосигурено санитарно-

битово обслужване; липса на данни за измерване на факторите на работната среда; 

въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка; неосигурени лични предпазни 

средства. 

Неспазване на изискванията по хигиена на труда са в пряка връзка с нежеланието или 

невъзможността на работодателите да инвестират средства за осигуряване на климатични 

инсталации, ново работно оборудване, изграждане или основен ремонт на санитарно-

битови помещения. Подобни проблеми имат най-вече предприятия, експлоатиращи 

оборудване и технологии, въведени в експлоатация преди влизането в сила на 

съвременните изисквания на безопасност. Все още, част от работещи при неспазени 

хигиенни норми са поради използване на старо производтвено оборудване, следствие на 

което се влошават праметрите на работната среда. Подмяната му с ново изисква в 

повечето случаи големи инвестиции. В малките и средни предприятия стои проблемът с 

използаването на наето оборудване и/или помещения. Предвид срочността на наемните 

отношения тези работодатели са демотивирани да инвестират в подобряване условията на 

труд в наетите помещения и/или работно оборудване.  

На следващо място са нарушенията в областта на обезопасеността на работното 

оборудване и технологичните процеси, които са най-честата причина, водеща до 

злополуки на работното място. Най-голям е броят на тези нарушения в икономически 

дейности от сектор „Строителство“, „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и 

мотоциклети“. 

С най-висок относителен дял са констатираните нарушения на нормите по 

електробезопасност и нарушения на нормите, регламентиращи обезопасеността на 

работното обудване и технологии. Това показва, че опасностите от поразяване от 

електрически ток в много предприятия сериозно се подценяват. Широкото използване на 

електрически ток дори на временни обекти и обекти на открито е предпоставка за 

излагането на риск на най-голям брой работещи и лица, намиращи се по друг повод на 

работната площадка. Въпреки строгите норми по устройство и екслоатация на 

електрообзавеждането, при проверките все още се срещат неизправни захранващи кабели, 

електрически консуматори. 



                    

Нарушенията, които се отнасят до липсата на предпазни и блокиращи устройства в 

областта на  обезопасяването на работното оборудване и технологичните процеси са най-

вече поради използване на остаряло работно оборудване, несвоевременно възстановяване 

на неработещи или липсващи части. Тези нарушения не са с голям обем, но са с голяма 

тежест, всяко едно от тези нарушения може да доведе до възникване на инцидент. 

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. Използването 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. 

През 2022 г. продължи информационната дейност, свързана със запознаване на 

работодателите сами да изготвят оценка на риска за здравето и безопасността на 

работното място, предоставена от ИА“ГИТ“ на уеб базирания инструмент „Онлайн 

интерактивна оценка на риска“ /OiRA/. В същото време, OiRA е предназначен да бъде от 

най-голяма полза за по-малките предприятия. Разработен е със специалната задача да 

подпомага работодателите при оценяването на рисковете на работното място и при 

изготвянето на документирана оценка на риска, включително план за действие, съобразен 

с изискванията за съответната стопанска дейност. 

 

2. Периодичен контрол 

На периодичен контрол от Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, подлежат предприятия с 

икономически дейности: Добив на строителни скални материали, варовик, суров гипс; Леене 

на метали; Производство на керамични изделия; Производство на рафинирани 

нефтопродукти. Проверяват се предприятията за производство и съхранение на спирт, 

петролни складове, складове за съхранение на боеприпаси. 

През 2022 г. са извършени всички заложени в плана на Д „ИТ“ Бургас проверки на обекти, 

подлежащи на периодичен контрол. 

За осигуряване на по-добро наблюдение върху състоянието на работното оборудване и 

безопасното изпълнение на работните процеси в обектите, където винаги съществува висок 

производствен риск, е предприето извършване на по-интензивен контрол относно спазване 

на изискванията по безопасността и здравето при работа, което дава възможност в един 

сравнително кратък период от време да се проследят организационните и технически 

промени по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в производствата 

и дейностите с висока степен на производствен риск. 

Периодичността на проверките в съответните отрасли е една година. Извършен е последващ 

контрол за проверка изпълнението на дадените предписания. 

Поради обстоятелството, че значителна част от обектите на периодичен контрол попадат в 

предметния обхват на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях, през 2021 г. са извършени проверки съвместно с 

участието на представители на други контролни органи – МОСВ, МВР и др. 

Резултатите от проверките показват, че в предприятията от икономически дейности: Добив 

на строителни скални материали, варовик, суров гипс; Леене на метали; Производство на 

керамични изделия, работодателите са изпълнили основните изисквания на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. В преприятията е изготвена оценка на риска, 

утвърдена е програма за минимизиране на риска, осигурено е обслужване на работниците и 

служителите от СТМ, изградени са КУТ/ГУТ и орган по безопасност и здраве при работа. 

При извършените проверки на място в обектите на тези предприятия не са констатирани 

груби нарушения при експлоатация на работното оборудване. При извършения контрол на 

складовете за боеприпаси и взривни материали е установено, че се спазват изискванията на 

ЗБУТ.  Дълготрайните материални активи се поддържат в добро състояние, работодателите 

проявяват стремеж към усъвършенстване на работния процес, извършват се непрекъснати 

обучения за поддържане на знанията и компетентността на работещите. 



                    

В предприятията със складове за съхранение на спирт, работното оборудване е в добро 

техническо състояние – защитните блокировки, вентилационните съоръжения и др. 

Непрекъснато се извършват измервания на факторите на работната среда. Персоналът е със 

необходимата квалификация и компетентност. На работещите са осигурени ЛПС и работно 

облекло. При извършване на проверки се оказва съдействие от страна на работодателите, 

предприемат се своевременни мерки за отстраняване на констатираните нарушения. 

През отчетния период не са констатирани груби нарушения при експлоатация на работното 

оборудване. Състоянието на системите за автоматизирано управление на работното 

оборудване е добро. Блокировките, предотвратяващи попадане на работещи в опасната зона 

на работа на машините функционират правилно. 

Наблюдава се тенденция към обновяване на технологичното оборудване. Подменят се стари 

машини с нови, по-модерни, с които се повишава производството. Същите са снабдени с 

необходимите средства за защита при работа, със сигнализации и маркировка. 

Обучението и инструктажите се извършват съгласно предвидените наредби и правилници за 

безопасност на труда. Ежегодно се извършва обучение на лицата, определени от 

работодателя за извършване на инструктаж. При проверка по документи се констатира 

редовно извършване на  обучение на  ръководния и изпълнителски състав на дружествата. 

Единични са случаите, при които има пропуски по документиране на инструктажа. Всички 

работещи в предвидените срокове преминават ежегодно опресняване знанията по здраве и 

безопасност при работа в специализирани центрове за обучение. 

В проверените предприятия са учредени КУТ, които имат ангажимент към осъществяването 

на необходимия социален диалог и участието на работещите при решаване на специфичните 

проблеми по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Членовете на 

комитетите по условия на труд преминават обучение в предвидения период. 

На всички работещи са осигурени необходимите лични предпазни средства, съгласно 

извършената оценка на риска и преминаване на периодичните медицински прегледи. 

Работодателите са предоставили необходимите условия за почивка. Осигурени са битови 

стаи за почивка и хранене, бани, санитарни помещения, умивални с топла вода. На 

работниците се осигурява минерална вода, кисело мляко, храна. В някои от предприятията е 

осигурено безплатно столово хранене. 

Обекти от химическата промишленост, подлежащи на периодичен контрол попадат в 

предметния обхват на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях. Реализирани са проверки съвместно с участието на 

представители на други контролни органи - РИОСВ, „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, представители на синдикалните организации, относно състоянието на 

работното оборудване и безопасно извършване на работните процеси. 

Прилагане изискването за извършване на задължителен последващ контрол, с което се 

засилва присъствието на Инспекцията по труда, допълнително създава по-отговорно 

отношение от страна на работодателите за изпълнение на дадените предписания. 

Периодичният контрол се извършва съвместно с лицата, които отговарят за безопасността и 

здравето при работа в предприятието. Резултатите от проверките се представят за обсъждане 

в комитетите по условия на труд за предприемане действия по отстраняване на нарушения. 

Дадените предписания се изпълняват в указания срок. Проверките в рисковите обекти на 

контрол дават възможност в сравнително кратък период от време да се проследят 

организационните и технически промени по осигуряването на здравословни и безопасни 

условия на труд в производствата и дейностите с висока степен на производствен риск. 

През 2022 г. не са установени груби нарушения, налагащи спиране на машини и съоръжения, 

въвеждане на специален режим на работа в рисковите производства и дейности, 

отстраняване от работа на работници.  

В резултат на активната контролна дейност на инспекторите по труда се констатира 

повишаване на ефективността в организацията и работата на длъжностните лица по 

безопасност и здраве при работа и работата на КУТ в предприятията, подлежащи на 

периодичен контрол. Работодателите са изпълнили основните изисквания на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд. В предприятията е изготвена оценка на риска, 

утвърдена е програма за минимизиране на риска, осигурено е обслужване на работниците и 



                    

служителите от СТМ, изградени са КУТ и е назначен орган по безопасност и здраве при 

работа. 

Най-често срещаните нарушения в рисковите производства и обекти, свързани с 

безопасността на оборудването и условията на работа се свеждат до следното: 

• Поддържането на работното оборудване не се осъществява според изискванията на 

техническата и съпроводителната документация, подценява се извършването на 

необходимите планови прегледи и ремонти на съоръженията, както и не се извършват 

необходимите периодични прегледи на машините и съоръженията. В много случаи 

извършваните ремонти са само аварийни; 

• На работното оборудване не са поставени всички необходими предупредителни 

надписи, маркировки и знаци, свързани с осигуряването на безопасност и здраве на 

работещите; 

• Не се извършва ефективен контрол от преките ръководители относно използването от 

работещите на осигурените лични предпазни средства (ЛПС); 

• Не се спазват технологичните изисквания за безопасност и здраве при работа от 

страна на длъжностните лица - ръководители на производства и специалисти, както и 

от работниците, което създава предпоставка за допускане на инциденти в 

предприятията. 

Всяко от тези констатирани нарушения, с оглед на рисковия характер на съответното 

производство или дейност, би могло при определени обстоятелства да доведе до 

инциденти/или злополуки със сериозни последици. В тази връзка мерките, които са 

предприети от Д „ИТ” Бургас, оправдават съществуването на този модел на контрол. 

Анализът на резултатите от извършените проверки от инспекторите на Д „ИТ” Бургас 

показва, че през последните години се наблюдава положителна промяна за изпълнение на 

нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

работещите, в резултат на извършвания контрол от страна на Д „ИТ” Бургас и на политиката 

на предприятията за осигуряване на ЗБУТ. В голяма част от проверените предприятия при 

отделни производства и работни места са подобрени условията на труд, свързани с 

микроклимата на работната среда и са въведени нови технологии, при които източниците на 

опасности за работещите са сведени до минимум. 

В резултат на извършените досега проверки и дадените в тази връзка предписания 

работодателите предприемат действия за подобряване на условията на труд в предприятията. 

През последните години в предприятията се наблюдават тенденции към повишаване 

отговорността на ръководния персонал за предприемане на превантивни мерки за 

предотвратяване на злополуки, в това число нагласата и отношението към Инспекцията по 

труда е променена към положителна посока. Работодателите и длъжностните лица по БЗР 

осъзнават важната роля на периодичния контрол. Съвместно със специалистите от 

Инспекцията се обсъждат действията по подобряване на работната среда, в това число и 

необходимостта от подмяна на работното оборудване с ново, по-безопасно, като закупуват и 

пускат в експлоатация нови съоръжения, работно оборудване и инсталации. 

 

3. Проверки на строителни обекти 

Сектор „Строителство“ традиционно подлежи на целогодишен засилен контрол от страна 

на Инспекцията по труда поради установения през годините висок риск на строителните 

обекти както по отношение безопасността на труда, така и по отношение използване на 

недеклариран труд. В по-голямата си част обектите са от типа „жилищно строителство“. 

Установяването на действащите строителни обекти, беше подпомогнато от входираните в 

Д „ИТ” Бургас информационни табели за откриване на строителни площадки.  

Често срещан проблем при осъществяване на контрол на строителни обекти е наемането 

на работа без сключени трудови договори в писмена форма. Причините за това са 

няколко. В следствие на засилилите се през последните няколко години миграционни 

процеси голяма част от квалифицираният строителен персонал трайно е напуснал 

територията на страната, което неминуемо води до все по-задълбочаващ се дефицит на 

строителни работници. Този факт влече след себе си няколко негативни последици. На 

първо място наемането на неквалифициран персонал, което неминуемо повишава 

вероятността от инциденти по време на работа, особено при условията на занижен и/или 



                    

неадекватен контрол (липсата на квалифицирани специалисти в областта на ЗБУТ също е 

факт) от страна на работодателя. На второ място дефицита на работна ръка принуждава 

работодателите в сектора да наемат персонал при условия, определени от самите 

работници, а в не редки случаи именно работниците, най-често по причина неплащане на 

дължими данъци и осигуровки, не желаят правоотношенията им да бъдат оформяни като 

трудови. На следващо място повишеното търсене на квалифицирана  работна ръка 

повиши размерите на трудовите възнаграждения в сектор „Строителство“, факт, който 

сам по себе си макар и положителен, в съчетание с драстично повишилите се през 

последната година цени на строителни материали, поставя работодателите в положение, 

при което са принудени да търсят допълнителни икономии на средства – най-често за 

сметка на дължими плащания към държавата. 

При извършените проверки на място в строителните обекти най-често се наблюдават 

нарушения във връзка с безопасността при използване на работното оборудване. В 

повечето от констатираните случаи нередностите се отстраняват едва след намесата на 

контролния орган. Тогава се предприемат и действия свързани с осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Характерни пропуски във връзка с 

обезопасеността на обектите са: 

• Необезопасяване на етажни плочи чрез парапети, или друго здраво покритие, 

което може да понесе съответното натоварване; 

• Необезопасяване на стълбища чрез парапети, или друго здраво покритие, което 

може да понесе съответното натоварване; 

• Необезопасяване на асансьорни шахти чрез парапети, или друго здраво 

покритие, което може да понесе съответното натоварване; 

• Не се осигурява безопасното преминаване на работещите от ниво терен към 

строителния обект, което създава риск от падане; 

• Технологични отвори в етажните плочи не се обезопасяват чрез здраво 

покритие, което да понесе съответното натоварване;  

• Използване на нестабилни подложки под стъпките на стойките на строителното 

скеле; 

• Липса на документация /паспорти/ за скелетата; 

• При работа на строителни скелета или по етажните плочи липсват ограждения, 

които да са достатъчно високи и да са изградени от защитна бордова лента за 

крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце или чрез еквивалентно 

алтернативно решение; 

• Непровеждането и недокументирането на инструктажите по безопасност и 

здраве при работа, както и на непроведено обучение на определените отговорни 

длъжностните лица; 

• Работа на строителния обект без да се използват лични предпазни средства и 

липса на контрол от длъжностните лица за тяхното използване; 

• Липса на измервания, доказващи съответствието на заземителите и защитното 

зануляване с нормативните изисквания; 

• Нарушения при работа и експлоатация с електрически уредби и мрежи. 

В отделни случаи е търсено съдействие на органите на МВР с цел установяване на 

самоличността на установените работещи лица и предотвратяване напускането им от 

обектите. 

Като основни причини за допуснатите нарушения във връзка с осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд в отрасъл „Строителство“ можем да посочим: 

• Кратките срокове за изпълнение на договорената работа често налагат работа при 

неблагоприятни метерологични условия; 

• Финансов аспект, който намира израз в стремежа им да не се правят излишни 

допълнителни разходи по осигуряване на ЗБУТ, ЛПС и работно облекло.   

• Неглижиране на изискванията при осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, както от страна на работодателя, така и от страна на работниците; 

• Липса на квалифициран персонал. 

 



                    

4. Проверки в растениевъдството и животновъдството  

Работодателите - малките и средни - земеделски производители, заявяват предпочитанията 

си за използването на трудов договор по реда на чл. 114 а КТ, предвид краткотрайната 

сезонна селскостопанска дейност, както и естеството на селскостопанската работа, и 

възможността  да определят нормална продължителност на работното време от 8 часа или да 

уговорят работа и за половината от нея. Възможността за наемане на работа на работници с 

трудов договор по чл. 114 а от Кодекса на труда за четири часа предоставя по–големи 

възможности за използване на легална заетост от страна на земеделските стопани.  

Както и предходни години, работодателите отчитат като трудност попълването на 

еднодневните трудови договори, защото трудно работниците предоставят личните си данни, 

както и необходимостта от осигуряване на лице, което да извършва тази дейност по 

попълване на образците по чл. 114 а от Кодекса на труда.  

Също така споделят, че много често работните „бригади“ (основно принадлежащи към 

малцинствени групи и предвождани от неформален лидер), предлагащи услугите си по 

събиране на реколтата, отказват поетите ангажименти при опит да бъдат заставени да 

сключат договори под каквато и било форма по опасение да не загубят средствата 

получавани по реда на социалното подпомагане.  Изправени пред вероятността да бъде 

провалено събирането на реколтата земеделските производители прибягват до извършване 

на закононарушение. 

От друга страна по–големите земеделски производители - кооперации и дружества - 

традиционно предпочитат наемането на работна ръка по реда на чл. 68 от Кодекса на труда.  

Малките земеделски производители в болшинството си разчитат на собствени сили за 

събиране на реколтата. 

В хода на извършените проверки на работодатели от икономическа дейност „Селско 

стопанство“ не се установиха нарушения свързани с работното време. 

Един от основните проблеми при осъществяване на проверки в земеделски масиви е 

сравнително голямата площ, на която се извършва трудова дейност, което прави обхода 

бавен и дава същевременно възможност за лесно укриване на незаконно наетите лица. 

Затруднения при осъществяване на проверките създават и следните фактори: 

• В значителен процент от случаите установените работници отказват съдействие  на 

проверяващите, поради опасения да не загубят право на социална подпомагане. 

Опитите на проверяващите да ги убедят в противното често се приемат с недоверие.  

• Ниската образованост на болшинството от работниците затруднява или в най-добрия 

случай съществено забавя събирането на писмени сведения -справки на основание чл. 

402, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда - от същите. 

• В множество случаи е затруднена и вербалната комуникация с наетите земеделски 

работници поради слабо или никакво владеене на български език.   

• В болшинство от случаите работниците по различни причини не представят документ 

за самоличност, което прави установяването на самоличността им невъзможна. 

 

 През 2022 г., освен традиционно заложените проверки на земеделски стопани бяха 

проверени животновъдни стопанства. Като акцент в тези проверки освен 

законосъобразността на трудовите правоотношения бе и безопасността при работа с 

наличното работно оборудване. 

В по-голямата си част проверените обекти се стопанисват от земеделски стопани, които 

се грижат за животните самостоятелно и с помощта на членовете на домакинството си, 

като най - често срещаните нарушения при самостоятелно заетите лица са: 

• са липса на оценка на риска, за лица, които за своя сметка работят сами; 

• липса на протокол от извършена проверка на заземяване, зануляване; 

• липса на осигурени леснодостъпни средства за оказване на първа помощ; 

 При проверките на ферми с млечно направление за отглеждане на едър рогат добитък 

и дребен рогат добитък, които се стопанисват от търговски дружества, се наблюдава пълно 

съдействие както от срана на работодателите, така и от самите работници. Затруднение 

представлява единствено трудното откриване на стадата, които се извеждат на паша. 

Използваното работно оборудване отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 23 

септември 1999 г.  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 



                    

на работните места и при използване на работното оборудване. Предвид  спецификата на 

осъществяваната дейност са дадени предписания: 

• за преразглеждане на оценката на риска, във връзка с използваните опасни химични 

вещества, 

• за водене на картотека за опасни химични вещества, 

• за извършване на измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.  

 

 

5. Проверки в хотели и ресторанти, в т. ч. в зимните и летните курортни 

комплекси в страната 

Туризмът заема сериозно място в търговската сфера. Той e най-големият отрасъл в Бургаска 

област и е един от най-големите източници на инвестиции и заетост. Традиционно през 

летния сезон нараства интензивността на осъществявания контрол, в резултат на сезонния 

характер на дейността в голяма част от обектите в курортните селища и комплекси. В тази 

връзка през 2022 г. са извършени общо 889 бр. проверки на обекти със сезонен характер, 

което е с 381 бр. повече в сравнение с предходната 2021 г., дължащо се и на значително по-

голям обем от работа и трудова заетост след отпадане на ограниченията, свързани с 

пандемията от коронавирус, в следствие на която най-големият български курорт на Черно 

море – Слънчев бряг остана полупразен, цели хотелски комплекси не отвориха, поради 

липсата на чужди туристи.  

През отчетния период в дружествата със сезонен характер на работа значително по-често се 

установяват нарушения на нормативната уредба, регулираща трудовите правоотношения, с 

превес на установените случаи на работещи лица без сключени трудови договори или 

регистриране на трудови договори след проверка от инспекцията по труда. Такива 

нарушения се констатират най-вече в предприятията от отрасли "Хотелиерство" и 

"Ресторантьорство". 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. Като причина работодателите посочват, че лицата се 

обучават или запознават с работата. Положителното при установяване на нарушения от този 

вид е, че в резултат на извършените проверки не малка част от работодателите предприемат 

последващи действия по законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения.  

Основните причини за допускане на нарушения, свързани с допускане до работа на лица без 

сключени трудови договори, са също и от икономически характер – спестяване на 

осигуровки и данъци. От проведените разговори и събрана информация по време на 

проверките, както и от подадени сигнали, може да се направят изводи за съпричасност от 

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".  

Допускането на тези нарушения неизменно водят и до други, като неизплащане на 

дължимите трудови възнаграждения на работниците и служителите в дружествата.   

Съответно през 2022 г. се констатира и леко увеличение в броя на установените случаи на 

нарушения на чл. 62, ал. 1 и чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, продиктувано донякъде и от 

повишения брой на работещите обекти не само по Южното черноморие и по-конкретно: 

курортен комплекс Слънчев бряг, гр. Свети Влас, гр. Поморие и др.  

На фона на задълбочаващия се през последните години остър недостиг на работна ръка, 

проблем, който не подминава и отрасли "Хотели", "Ресторанти", се наблюдава и естествено 

завишаване при наемането на работа на непълнолетни лица в обектите със сезонен характер. 

При извършения контрол на обекти, за които има подадени искания на основание чл. 302 и 

чл. 303 от Кодекса на труда, са установени случаи на работещи лица, за които все още не е 

издадено разрешение от Инспекция по труда. 

През отчетния период са установени много повече случаи на наемане на чужденци за работа 

в Република България, основно украински граждани. Това се дължи преди всичко на 

големия брой чужденци – граждани на Украйна, потърсили временна закрила в страната ни 

и облекчения режим по наемането им на работа.  Предвид това на свой ред се наблюдава 

намаляване в броя на констатираните нарушения, свързани с наемането на чужденци, без 

изискващото се разрешение или регистрация от Агенция по заетостта. 



                    

 

6. Трудов травматизъм 

Анализът на травматизма през 2022 показва, че през годината броят на работещите, 

пострадалите при трудови злополуки се запазва спрямо предходната година.  

По данни на НОИ през 2022 година на територията на Бургаска област са регистрирани 148 

злополуки, от които броят на злополуките с летален изход е 11. От общия брой трудови 

злополуки, най-голям е делът на злополуките, станали при пътно-транспортни 

произшествия, при отиване или връщане до работа. Най-често трудови злополуки са 

допуснати в предприятия с производствен характер, строителство и сухопътен транспорт. 

Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Бургас е извършила 32 броя проверки във 

връзка с разследване на причините довели до злополуките. Извършените проверки са в 

отраслите "Строителство", "Държавно управление и отбрана" и др. Също така са извършени 

и проверки в предприятия, които оказват съществено влияние върху нивото на трудовият 

травматизъм.   

По-характерни причини за допуснатите по-тежки злополуки са: нарушаване на 

технологичните изисквания при извършване на определени работни операции, неправилна 

организация на работата по работните места и недостатъчни приложени мерки за безопасна 

работа, необезопасени работни зони и площадки, нарушаване на основни правила по 

безопасност на труда при ръчно извършване на работните операции и използване на 

неподходящи механични ръчни инструменти.  

Смъртните злополуки, възникнали през 2022 година на територията на Бургаска област, за 

пореден път показват, че опасното поведение на пострадалия до голяма степен е причина за 

възникването им, т.е. до голяма степен човешкият фактор е определящ. В много от случаите 

работещите осъзнават опасността, но я подценяват и съзнателно пренебрегват нормите за 

безопасност, понякога и притиснати и от определените срокове за изпълнение на 

възложената работа. Влияние оказва и заниженият контрол от страна на работодателя и 

отговорните длъжности лица, които трябва да осъществяват възпиращ и коригиращ контрол.  

Не са малко и случаите, в които работещият съзнава, че работата е опасна, но е поставен 

пред решаване на дилемата да се възползва от правата си и да откаже нейното изпълнение 

със съответните негативни последствия за него или да работи с надеждата, че нищо лошо 

няма да му се случи. Но понякога този избор е с фатални последици. 

Много от работодателите и отговорните длъжностни лица пренебрегват нормативните 

изисквания относно извършването на инструктажи и обучение на работещите и подхождат с 

високо ниво на формализъм при изпълнение на тези изисквания, което също е предпоставка 

за допускане на трудови злополуки и инциденти при работа. 

 

7. Социален диалог и съвместни действия с други контролни органи 

Като цяло Дирекция "Инспекция по труда" Бургас отбелязва много добро сътрудничество 

със синдикалните организации, като често възникналите въпроси се решават в оперативен 

порядък, без да е необходимо формализиране, това е особено актуално, когато се налага да 

се реагира незабавно, за да не се стига до конфликтна ситуация в дадено предприятие. В тази 

връзка през отчетния период са извършени множество проверки по сигнали на синдикални 

организации. 

По наши наблюдения изградени и функциониращи синдикални структури се наблюдават 

основно в големите и средни предприятия, в предприятия от отрасъл „Образование“, както и 

в структурите на държавно и общинско управление. В същите се наблюдава наличие на 

конструктивен социален диалог.  

Традиционно при проверки, осъществявани от ДИТ Бургас, в предприятия, в които има 

изградени синдикални структури, представители на последните са поканвани за участие. 

Макар в отделни случаи участието да е осъществяване формално, в по-голяма част от 

проверките участието на синдикални представители е било полезно за  установяване на 

съществуващи проблеми и като цяло създаване на реална снимка на предприятието.  

Няма отчетен случай за създадена от страна на работодателя пречка за участие на 

синдикални представители в проверката. 

През отчетния период са извършени множество съвместни проверки с други контролни 

органи, като най-голям е броя съвместните проверки извършени с ТП на НОИ Бургас, МВР 



                    

Бургас, Агенция по заетостта и Териториалната дирекция на Националната Агенция за 

приходите. 

 

8. Контрол по изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с 

увреждания 

От извършените  проверки във връзка с прилагане изискванията на чл. 38 от Закона за хората 

с увреждания, не са констатирани нарушения от страна на работодателите при назначаване 

на хора с трайни увреждания. Във връзка с изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ 

работодателите, които са освободени от задължението за назначаване на хора с трайни 

увреждния, поради специфични фактори в работната среда представиха писмена обосновка. 

В останалите случаи предпочитан вариант от страна на работодателите е внасяне на 

компенсационни вноски и в далеч по-редки случаи – наемане на слежители, отговарящи на 

изискванията за заемане на съответната квота. 

 

9. Трудова мобилност и трудова миграция. Международно сътрудничество: 

 През 2022 г., контролът по спазване на законодателството в областта на трудовата 

мобилност и трудовата миграция, беше насочен основно към законосъобразността при 

наемане на граждани от трети държави на територията на Р България и командироване и 

изпращане на български граждани в рамките на предоставяне на услуги в държави-членки на 

Европейския съюз, по реда на чл. 121а от Кодекса на труда.  

Поради промяната в международната обстановка, продиктувана от Руското нападение над 

Украйна през м.Февруари 2022 г., много украински граждани потърсиха временна закрила в 

Р България за продължителен период от време. С промяна в закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност, беше дадено право на достъп до пазара на труда без разрешение от 

Агенция по заетостта на граждани от трети държави, ползващи се от временна закрила в 

страната. Необходимостта от осигуряване на средства за живот за времето на пребиваване в 

страната, накара голяма част от работоспособните украински граждани да потърсят работа. В 

резултат на облекчения режим при наемането им, работодателите сключваха с лицата 

трудови договори, в съответствие със законовите изисквания. Спазвани са законовите 

разпоредби и при наемане на непълнолетни лица – украински граждани. Същите са наемани 

на работа само след издадено разрешение от  Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище 

Бургас. Въпреки големия брой граждани на трети държави полагали труд в България, 

особено през летния сезон на 2022 г., през отчетния период не са наблюдавани масови 

нарушения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. 

В хода на осъществения контрол по спазване на трудовото законодателство от работодатели, 

командировали работници в рамките на предоставяне на услуги по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 

от Кодекса на труда, са установени случаи на командироване във Франция, Германия, 

Испания и др. държави. Основните дейности, в които са заети работниците, са в отраслите 

«Строителство» и «Социални дейности». Наблюдават се пропуски при договарянето на 

условията за работа по време на командировката в допълнителните споразумения към 

индивидуалните трудови договори, които се подписват преди заминаване. В същите липсват 

условията за полагане на извънреден труд и размера на неговото заплащане, 

продължителността на работния ден и работната седмица, на дневната, междудневната и 

седмичната почивка, размера на полагащия се платен годишен отпуск. При подаване на 

уведомления в съответствие с изискванията на чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 29 Декември 

2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на 

труда до Териториалната дирекция на НАП, за сключени допълнителни споразумения с 

командированите работници и служители, се наблюдават пропуски при попълване на самите 

уведомления, а именно, не се спазват указанията за съдържанието им – не се посочва срока 

на командироване, основанието за промяната, размера на трудовото възнаграждение. 

От констатациите при извършените проверки, може да се направи извода, че се спазват 

изискванията по отношение на заплащане, работно време и осигуряване на добри социално – 

битови условия, които са съобразени със законодателството на приемащата държава. 

Установените пропуски се отстраняват своевременно от работодателите и не се допуска 

повторното им извършване.  



                    

От констатациите в хода на контрола можем да направим извода, че все по-често 

работодателите, командировали работници в държави-членки на Европейския съюз се 

стремят да спазват законовите разпоредби, особено по отношение на размера на заплащаното 

трудово възнаграждение. През 2022 г. е установен само един случай на заплащане в размер, 

по-нисък от регламентирания в приемащата държава на командировани работници и 

служители, в който работодателят е заявил, че ще изплати разликата след приключване и 

заплащане на договорените услуги от страна на възложителя. 

В хода на осъществения контрол в транспортни фирми не са установени случаи, в които 

следва да се прилага чл. 121а от Кодекса на труда, поради което транспортните фирми 

прилагат действието на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.  

През отчетния период не са установени груби нарушения от страна на предприятия 

осигуряващи временна работа както в страната, така и в чужбина. Констатациите са, че като 

цяло ПОВР спазват законодателството, регламентиращо реда за изпращане за изпълнение на 

временна работа в предприятие ползвател.  

През отчетния период от представители на Дирекция „Инспекция по труда със седалище 

Бургас са извършени проверки, във връзка с постъпили заявки по IMI от институции в 

държави-членки на Европейския съюз, съдържащи въпроси, отнасящи се до 

законосъобразността на трудовата дейност, осъществявана от български граждани в 

съответната държава. В хода на контрола са изследвани всички данни и обстоятелства, 

отнасящи се до поставените въпроси, в резултат на което дадените отговори съдържат пълна 

и ясна информация по поставените проблеми.  

През 2022 г., съвместно с представители на Инспекцията по труда на Нидерландия и на 

Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас, беше извършена проверка на „Свордс 

Интернационал“ ЕООД, регистрирано в България, осъществяващо дейности в транспортния 

сектор на територията на Нидерландия, като контрола обхвана дейността на дружеството и в 

двете държави. Отличното сътрудничество между участниците в проверката, даде 

възможност за задълбочено изследване на разглежданите проблеми. Събраната информация 

в България и в Нидерландия, в т. ч. предоставени от работодателя документи, проведени 

разговори с работниците и служителите и в двете държави, позволи установяването на факти 

и обстоятелства, удостоверяващи законосъобразността на извършваната от дружеството 

дейност. Резултатите от осъществения съвместен контрол показват, че сътрудничеството в 

международен план е много полезно за ефективния и качествен контрол по спазване на 

трудовото законодателство в международен план.  

 
 

ДОКЛАД  

на дейността на Регионална дирекция за социално подпомагане - Бургас  

 

Настоящия доклад за дейността на Регионална дирекция за социално подпомагане – 

Бургас за 2022 съдържа обобщена информация и данни за проследяване и анализиране на 

тенденциите свързани със социалното подпомагане, правата на хората с увреждания, 

развитието на социалните услуги и закрилата на детето. 
 

І. Организационно-методическа помощ и контрол върху дейността на 

дирекциите "Социално подпомагане" 

 

1. Координиране, контролиране дейността и осъществяване на методическа 

помощ на дирекциите "Социално подпомагане", във връзка с: 

 РДСП- Бургас организира цялостната дейност на ДСП в област Бургас и 

координира и контролира провеждането на държавната политика в областта на социалното 

подпомагане, закрилата на детето и социалната интеграция на хората с увреждания. 

Предоставя материали на медии, свързани с промяна на нормативната уредба с цел 

информираност на гражданите. Участва в срещи с  представители на общините, Областната 

управа. Директорът на РДСП – Бургас е член на Областния съвет за развитие и Областната 

комисия по заетост, в които участва с глас при вземането на решения относно залагането на 



                    

дейности и  преглед на тяхното изпълнение, свързани с развитието на област Бургас, както и 

планиране и разпределяне на квоти за  заетост по  общините от региона.  

 С началото на военните действия в Украйна през февруари 2022 г. се създаде 

предпоставка за една от най-големите хуманитарни кризи. Хората в Украйна, които са 

станали жертви на бомбардировки, глад, останали са без дом, търсят подслон в рамките на 

страни от Европейския съюз, в т.ч. и на територията на Р. България. Основната част от 

бежанците бяха разселени в хотели и частни квартири находящи се на територията на 

областите Добрич, Варна и Бургас. На територията на област Бургас 90% от лицата 

търсещите убежище са жени и деца, които са подложени на по-висок риск да станат жертви 

на насилие или трафик на хора. До края на м. декември 2022 г.  в ДСП от област Бургас са 

приети 19 677 бр. заявления-декларации от украински граждани за отпускане на еднократна 

социална помощ по реда на чл.16 от ППЗСП. Към края на периода броят на отпуснатите 

помощи е 19 497, броят на отказаните помощи е 180.  

 Директорът на РДСП  Бургас е изготвил общо 39 бр. докладни записки, както и 53 

бр. доклади с цел създаване на оптимална организация на работа и своевременно 

подпомагане на нуждаещите се както украински граждани така и български граждани с 

помощи. 

 Кризисния щаб към Областния управител на Област Бургас, създаден за 

координиране на действията на държавните институции за справяне с бежанската вълна от 

украински граждани, редовно заседаваше, като директорът на РДСП - Бургас  подпомагаше 

работата на щаба при решаване на въпроси, свързани със социално подпомагане, 

своевременно предоставяне на социални услуги и предприемане на мерки за закрила на деца 

в риск. В гр. Бургас на територията на Морска гара бе разкрит Център за подкрепа на 

бежанци „BLUE DOT“ (Синя точка) към който работят юрист и социален работник от НПО. 

Предоставен беше телефона на приемната на РДСП - Бургас за справка и консултации по 

въпроси, отнасящи се до социалното подпомагане, ползване на услуги и закрила на детето на 

украинските граждани. Създадена беше мобилна група с представители на ДБТ, ДСП, 

медицинско лице за обход на базите, където са разселени украинските граждани за 

предоставяне на консултации и документи за подпомагане, насочване на работа и 

консултации свързани със здравословното състояние на лицата и децата. 
 

 1.4. Извършени тематични проверки.  

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. във връзка с правилното прилагане на 

нормативната уредба и с цел уеднаквяване на работата са извършени общо 11 проверки по 

дейността на ДСП в регион Бургас и 1 проверка във връзка с извършена комплексна 

проверка от Инспектората на АСП в ДСП- Поморие. Проверките са извършени с цел 

осъществяване на контрол и указване на методическа помощ, за уеднаквяване 

практиката на ДСП и правилното  прилагане на законодателството. Тематиката  

включва законосъобразното прилагане на нормативната уредба в областта на социалното 

подпомагане – отпускане на месечна помощ по реда на чл.9 от ППЗСП и месечна целева 

помощ по чл.16б от ППЗСП, отпускане на месечни помощи в натура по реда на ЗСПД под 

формата на стоки и/или услуги за детето на майки, които не са навършили 18 години, 

комуникация между ДСП и общинска администрация при изпълнение на Закона за Личната 

помощ в случаите на преосвидетелстване на дете на което са определени 90 и над 90 на сто 

вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност по повод 

разпоредбата на чл.8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД, прилагане на разпоредбите на Наредба № РД07-

5/2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление, изготвяне на индивидуална оценка на 

потребностите на лица с увреждания, отпускане на месечна финансова подкрепа по чл.70 от 

ЗХУ и отпускане на целеви помощи за покупка на ПСПСМИ, издаване на годишна 

електронна винетка на лица с увреждания и предприемане на мерки и дейности по закрила 

на детето. 

Проверките бяха извършени в ИИС, като при тях  избирателно бяха проверени 

действащи преписки на подпомагани лица и семейства по различните нормативни 

основания. Експертите от РДСП - Бургас не са установили пропуски и нарушения по 

спазване на законодателството и не са дадени препоръки за подобряване на 

организацията на работата в ДСП. 



                    

          Ежемесечно се осъществява контрол от гл. счетоводител и директора на РДСП Бургас 

върху регистъра на ваучерите в ИИС, като се следи за коректното нанасяне на информация 

за доставчика на стоки и услуги, номер и дата на фактурата,  и срока на валидност на 

реализираните ваучери. 

РДСП-Бургас обслужва всички плащания на РДСП и ДСП в региона, като участва 

при функционирането на системата за финансово управление и контрол, включваща 

системата на двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на 

бюджетните средства. 

РДСП осъществява единна счетоводна отчетност по бюджетната класификация и по 

счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана 

на бюджетните предприятия ,приложимите счетоводни стандарти и счетоводната политика 

на АСП. 

Преди полагане на двойния подпис върху бюджетните платежни нареждания за 

извършване на плащания по различни нормативни основания, РДСП следи за съответствие с 

рекапитулацията в ИИС и последващото им осчетоводяване в счетоводната ПП „КОНТО“. 

  

1.5. Осъществен контрол и реализирана методическа помощ по изпълнението на 

мерките за закрила на детето.  

През 2022 г. е извършен контрол относно осъществяване на механизма за 

проследяване за качествено изпълнение на служебните задължения от страна на 

служителите на териториалните поделения на АСП, свързани със закрилата на детето.  

Ежемесечно всеки социален работник до 3-то число на месеца представя писмено на 

началник ОЗД информация за развитието на всеки случай, по който работи. Информацията 

се предоставя под формата на таблични типови доклади. Началникът на  ОЗД проверява и 

съгласува цялата документация, с която работят социалните работници, оценки на сигнали, 

социални доклади, планове за действие по отворените случаи, отговори до граждани, 

кореспонденция с институции и др. При необходимост оказва съдействие на социалните 

работници. Същите осъществяват контрол по предприетите мерки за деца в риск.  

Началниците на  ОЗД/ДСП Бургас  до 6 /шесто/ число на месеца предоставят на 

директорите си обобщена информация за извършеното в отделите под формата на кратък 

доклад. 

От докладите Приложение 2 периодично се проверяват произволно избрани случаи в 

ИИС за предприети мерки за децата, включително и настаняване в социални услуги.  

 

Провеждане на регионални срещи и съвещания. 

През 2022 г. директорът на РДСП – Бургас е участвал в ежемесечно организираните, 

включително и онлайн срещи от Агенцията за социално подпомагане.  

Дадените препоръки от ръководството на АСП са сведени до знание на директорите 

на ДСП от регион Бургас по телефона и по електронната поща, тъй като поради въведените 

противоепидемични мерки не се организират съвещания на които има физическо 

присъствие на директорите на ДСП и н-к отдели. 

 За проведените срещи с ръководството на АСП се изготвят протоколи от ст. 

юрисконсулт и същите се изпращат по електронната поща на вниманието на директорите на 

ДСП, който се свежда до знанието на н-к отделите в дирекциите.  

Ежедневно се проследява предоставяната чрез електронния бюлетин информация, 

както и предприеманите непосредствени действия от страна на ДСП по случаи, отнасящи се 

до лица и семейства от област Бургас. 

Доклад за предприетите действия се изпраща от ДСП и РДСП в тридневен срок от 

публикацията по ел. поща в АСП, а при засилен медиен интерес в спешен порядък. 

 

 А. Социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане 

 

Отпускането на социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане през 

четвъртото тримесечие на 2022 г. е свързано с усложнената обстановка по повод войната в 

Украйна и големия брой украински граждани, които бяха настанени в хотелски комплекси в 



                    

к.к. Слънчев бряг, в частни квартири, семейни хотели и при роднини и сънародници в 

общините Приморско, Несебър, Созопол и Приморско и Бургас. През 2022 година в ДСП от 

област Бургас, броят на подадените заявления- декларации за отпускане на еднократни 

помощи по реда на чл.16 от ППЗСП е 20 259, като от тях подадените заявления-декларации 

от украински граждани е 19 679. Поради продължаващите военни действия в Украйна, броят 

на разселените украински граждани и през четвъртото тримесечие на 2022 г. продължава да 

се увеличева, като респективно расте и броят на подадените заявления-декларации за 

отпускане на еднократна финансова помощ.  

Във връзка с изпълнението на дейност 2 „Реализиране на подкрепата и осребряване на 

ваучерите за разселени лица от Украйна“ от одобрения проект (регистрационен номер от 

ИСУН 2020  BG05FMOP001-6.001-0001-C01) "Предоставяне на ваучери за осигуряване на 

храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от Украйна" по операция 

BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа 

необходимост за разселени лица от Украйна“ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица на 11 979 украински граждани с временна закрила до 31.12.2022 г. от ДСП в регион 

Бургас са раздадени 11 202 броя ваучери, като от тях 2 479 са реализирани.  

През 2022 г. ДСП от област Бургас подпомогнаха лица и семейства с помощи по 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане както следва: 
№ Описание Брой Сума 

1 I. Месечни помощи ОБЩО 604 488482.73 

2 - в т.ч. брой деца 389 0 

3 1. Лица 381 243847.27 

4 2. Двучленни семейства 110 95379.36 

5 - в т.ч. брой деца 45 0 

6 3. Тричленни семейства 38 38050.75 

7 - в т.ч. брой деца 64 0 

8 4. Четиричленни семейства 24 22809.25 

9 - в т.ч. брой деца 65 0 

10 5. Петчленни семейства 26 36965.11 

11 - в т.ч. брой деца 87 0 

12 6. Шест и повече-членни семейства 25 51430.99 

13 - в т.ч. брой деца 128 0 

14 II. Еднократни помощи ОБЩО 19991 7499092.48 

15 1. Еднократни по чл. 16 19982 7480900 

16 - в т.ч. в натура 0 0 

17 2. Еднократни по чл. 16a 6 190 

18 3. Еднократни по чл. 17 3 18002.48 

19 - еднократни за лица с проведено лечение в чужбина 3 18002.48 

20 - еднократни за деца с проведено лечение в чужбина 0 0 

21 III. Целеви помощи по ППЗСП ОБЩО 1064 366978.45 

23 Наем на общинско жилище - общо 6 944.2 

25 - в т.ч. самотни стари хора над 70-годишна възраст 4 521.3 

26 - в т.ч. родител, отглеждащ сам дете/деца 2 422.9 

27 2. Месечни целеви помощи по чл. 16б от ППЗСП - Общо 668 366034.25 

28 
Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1 и ал. 6/8, т. 1 от ППЗСП 
(100% от МРЗ) 

54 46800 

29 
Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1 и ал. 6/8, т. 2 от ППЗСП 
(150% от МРЗ) 

44 44850 

30 Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1, ал. 8/10 и ал. 6/8, т. 1 от 420 153400 



                    

ППЗСП (50% от МРЗ) 

31 
Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1, ал. 8/10 и ал. 6/8, т. 2 от 
ППЗСП (75% от МРЗ) 

67 35587.5 

32 
Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1, ал. 7/9 и ал. 6/8, т. 1 от 
ППЗСП (25% от МРЗ) 

312 56712.5 

33 
Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1, ал. 7/9 и ал. 6/8, т. 2 от 
ППЗСП (37,5% от МРЗ) 

19 5118.75 

34 Месечна целева помощ, на основание чл. 16б, ал. 1 - сума за два месеца 50 23565.5 

127 Издадени удостоверения за пътуване с БДЖ 390 0 

128 IV. Санкционирани лица и семейства 0 0 

129 Недобросъвестно получили СП (бр. лица/семейства) установени в отч. месец 0 0 

132 Брой семейства с деца, допуснали неизвинени отсъствия 41 0 

133 1. в т.ч. семейства с деца, подпомагани по чл. 9 от ППЗСП 41 0 

136 
2. в т.ч. семейство на родител, отглеждащ сам дете/деца със спрени помощи по 
чл. 14 от ППЗСП 

0 0 

137 - деца, допуснали 5 неизвинени отсъствия 0 0 

138 - деца, допуснали 3 и повече дни неизвинени отсъствия 0 0 

139 Брой заявления във връзка с чл.9, ал.3, т.8г/д 0 0 

140 - брой деца без имунизации 7 0 

141 VI. Брой насочени лица да извършват обществено-полезна дейност /1+2+3+4+5/ 387 0 

142 1. Брой лица извършили обществено-полезна дейност 275 0 

143 2. Брой лица, на които не е осигурена заетост от общината 1 0 

144 3. Брой лица, които не са извършили ОПД по уважителни причини 37 0 

145 
4. Брой лица отказали да извършат обществено-полезна дейност във връзка с 
чл.12 ал.5 от ППЗСП 

44 0 

146 
5. Брой лица отказали да извършат обществено-полезна дейност във връзка с 
чл.12 ал.6 от ППЗСП 

30 0 

147 6. Брой извършени проверки на лица за положения ОПТ 257 0 

148 
VII. Общ брой лица, освободени от полагане на общественополезен труд, 
съгласно чл. 12, ал. 7 от ППЗСП в т.ч.: 

62 0 

149 
1. Брой лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството 
или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен 

0 0 

150 
2. Брой лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по 
възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се 
нуждаят постоянно от чужда помощ 

0 0 

151 3. Брой лица с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи 50 0 

152 
4. Брой лица за времето, в което полагат грижи за лица с тежки психични 
заболявания, установени от компетентните органи 

0 0 

153 
5. Брой деца от 16- до 18-годишна възраст, които не учат и са регистрирани като 
безработни в дирекция "Бюро по труда" 

5 0 

154 VIII. Общ брой лица здравно осигурявани чрез ДСП 2901 0 

155 1. Код 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане 686 0 

156 
2. Код 57 - за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона 
за СП 

2162 0 

157 
3. Код 55 - за лица, които полагат грижи за член от сем. със загубена работ>90% 
с ЧП 

53 0 

158 
IX. Брой подпомогнати лица изтърпяли наказание "лишаване от свобода" по 
Програма за ресоциализация на освободените от местата за лишаване от 
свобода /брои са само в месеца в които за първи път влиза във ведомост/ 

19 0 

159 1. по чл. 9 ППЗСП 1 0 

160 2. по чл.16 ППЗСП 18 0 

161 3. по чл.16а ППЗСП 0 0 



                    

162 X. Целеви помощи за отопление 10781 6728478.63 

 

 Б. Семейни помощи по реда на Закона за семейните помощи за деца 

 

През 2022 г. ДСП от област Бургас подпомогнаха лица и семейства с помощи по 

Закона за семейни помощи за деца, както следва: 
№ Описание Брой Сума 

1 Общ брой отпуснати помощи(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 45996 33562440.55 

2 - реален брой подпомагани семейства по реда на ЗСПД 26581 0 

3 Брой деца - общо (от т. II+III+IV+VI+VII) 46851 0 

4 - реален брой деца, за които е отпусната помощ по реда на ЗСПД 41973 0 

5 I. ЕП при бременност - общо - чл. 5а 493 74040 

6 - неосигурени 460 69300 

7 - осигурени 33 4740 

8 II. ЕП При раждане на дете - общо 3257 1311900 

9 Брой деца - общо 3357 0 

10 - в т.ч. деца близнаци (сбор) 126 0 

11 1. ЕП при раждане - ОБЩО - чл. 6, ал.1 и ал. 7 3235 1309600 

12 - за първо дете 1541 385500 

13 - за второ дете 1278 801600 

14 - за трето 313 93900 

15 -за четвърто и всяко следващо 141 28600 

16 Брой деца (чл.6, ал.1 и ал. 7 ) 3334 0 

17 - в т.ч. деца близнаци 124 0 

18 2. Допълнителна ЕП за дете с увреждания 22 2300 

19 Брой деца /чл. 6, ал. 6/ 23 0 

20 - в т.ч. деца близнаци 2 0 

21 III. ЕП за отглеждане на близнаци - чл.6а 53 127200 

22 Брой деца близнаци 106 0 

23 IV. ЕП при осиновяване на дете, чл. 6б 13 3250 

24 Брой деца 13 0 

25 
V. ЕП за непълнолетна майка, която продължава да посещава училище - 
чл. 7, ал. 13 от ЗСПД- бр. майки/сума 

0 0 

26 VI. Месечни помощи за деца по чл. 7- общо (1+2+3) 26264 19802067.01 

27 - реален брой подпомагани семейства по реда на чл.7 24230 0 

28 1. Месечни помощи за деца по чл. 7 ПАРИ (бр. сем.) (1.1+1.2) 25994 19703431.01 

29 
1.1 Месечни помощи за деца на семейства с определен пълен размер на 
помощта (бр. сем.) 

20463 16692187.01 

30 - в т.ч. за семейство с едно дете 9581 4336555 

31 - в т.ч. за семейство с две деца 8714 9085043.75 

32 - в т.ч. за семейство с три деца 1516 2240233.25 

33 - в т.ч. за семейство с четири и повече деца 652 1030355.01 

34 
1.2 Месечни помощи за деца на семейства с определен 80% размер на 
помощта (бр. сем.) 

5531 3011244 

35 - в т.ч. за семейство с едно дете 3201 1141186 

36 - в т.ч. за семейство с две деца 2192 1696062 

37 - в т.ч. за семейство с три деца 134 169576 



                    

38 - в т.ч. за семейство с четири и повече деца 4 4420 

39 
2.Месечни помощи за деца по чл. 7 в НАТУРА ЧРЕЗ ВАУЧЕРИ получени 
от непълнолетни майки 

270 98636 

40 3. Месечни помощи за деца по чл. 7 в НАТУРА 0 0 

41 
- в т.ч.пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска 
градина 

0 0 

42 
- в т.ч. пълно или частично заплащане на такса за детска кухня или 
столово хранене 

0 0 

43 - в т.ч. закупуване на храна, облекло, обувки; 0 0 

44 
- в т.ч. закупуване на бебешки и детски принадлежности, козметични и 
хигиенни материали и други стоки за ежедневна употреба, необходими за 
детето в зависимост от възрастта му 

0 0 

45 
- в т.ч. закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, 
необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, 
детска градина или детска ясла 

0 0 

46 
- в т.ч. пълно или частично заплащане за участието на детето в 
организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, 
посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.) 

0 0 

47 4. Брой деца по чл. 7 общо /4.1+4.2+4.3+4.4/ 41864 0 

48 - реален брой деца по реда на чл.7 39146 0 

49 4.1 Брой деца от семейства с определен пълен размер на помощта 33902 0 

50 - в т.ч. деца, отглеждани от настойник/попечител (чл. 7, ал. 19 от ЗСПД) 23 0 

51 
- в т.ч. деца настанени, в сем-во на близки, роднини или приемно 
семейство по чл.7 ал.2 

220 0 

52 - в т.ч. деца с един жив родител по чл. 7 ал. 9 1056 0 

53 - в т.ч. деца - близнаци 1397 0 

54 4.2 Брой деца от семейства с определен 80% размер на помощта 7658 0 

55 
4.3 Брой деца по чл. 7 в натура чрез ваучери получени от непълнолетни 
майки 

304 0 

56 4.4 Брой деца по чл. 7 в натура 0 0 

57 
- в т.ч. пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска 
градина 

0 0 

58 
- в т.ч. пълно или частично заплащане на такса за детска кухня или 
столово хранене 

0 0 

59 - в т.ч. закупуване на храна, облекло, обувки; 0 0 

60 
- в т.ч. закупуване на бебешки и детски принадлежности, козметични и 
хигиенни материали и други стоки за ежедневна употреба, необходими за 
детето в зависимост от възрастта му 

0 0 

61 
- в т.ч. закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, 
необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, 
детска градина или детска ясла 

0 0 

62 
- в т.ч. пълно или частично заплащане за участието на детето в 
организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, 
посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.) 

0 0 

946 
5.Брой издадени заповеди за отказ, поради неизпълнено условие на чл. 7, 
ал. 1, т. 4 от ЗСПД 

76 0 

947 
6. Бр. деца за които е отказано отпускането на месечна помощ по чл. 7 от 
ЗСПД във връзка с неизпълнено условие на чл. 7, ал. 1, т. 4 от ЗСПД 

90 0 

9948 
7. Брой семейства с прекратени помощи, съгласно чл. 7, ал. 11 от ЗСПД, в 
т.ч.: 

948 0 

10948 

8. Брой семейства с прекратени помощи, поради допуснати отсъствия 
повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително 
предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма 
уважителни причини в рамките на учебната година /за предходния месец/ 

937 0 

10949 Общ брой деца, в т.ч.: 1110 0 



                    

10950 - настанени извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД 1 0 

11952 
- допуснали отсъствия повече от три дни от група за задължително 
предучилищно образование /за предходния месец/ 

125 5852.66 

11953 
- допуснали отсъствия повече от 5 учебни часа, за които няма уважителни 
причини /за предходния месец/ 

971 44837.16 

12952 - детето стане родител 15 673.33 

12953 VII. МП за отглеждане на дете - общо (1+2) 1464 1778483.54 

12954 Брой деца - общо (натура + пари) 1511 0 

12955 1. МП за отглеждане на дете в ПАРИ 1243 1518283.54 

12956 Брой деца - общо в пари /ред 12958+12960+12962+12964+12966+12968/ 1286 0 

12957 - в.т. МП за отглеждане на дете до 1 г., чл.8, ал.1 1169 1443800 

12958 Брой деца (чл. 8, ал. 1) 1209 0 

12959 - в.т. МП за отглеждане на дете до 1 г. - самотен баща-осиновител 0 0 

12960 Брой деца (чл. 8, ал. 2) 0 0 

12961 - в т.ч МП за отглеждане на дете с трайни увреждания до 2 г., чл.8, ал.3 5 6600 

12962 Брой деца (чл. 8, ал. 3) 5 0 

12963 - в т.ч. МП за отглеждане на дете до 1 г. - осигурена майка 53 43083.54 

12964 Брой деца (чл. 8, ал. 5) 53 0 

12965 - в т.ч. МП за отглеждане на дете до 1 г. - приемни семейства 15 22400 

12966 Брой деца (чл. 8, ал. 7) 18 0 

12967 - в т.ч. МП за отглеждане на дете до 1 г. - с един жив родител 1 2400 

12968 Брой деца (чл. 8, ал. 9) 1 0 

12969 2. МП за отглеждане на дете в натура /ваучери/ 221 260200 

12970 - в т.ч. от непълнолетни майки 163 213400 

12971 Брой деца - в натура 225 0 

12972 
3. Брой издадени заповеди за отказ на основание чл.25 ал.2 т. 8 от 
ППЗСПД 

0 0 

12973 
Бр. деца за които е отказано отпускането на месечна помощ по чл.8 от 
ЗСПД 

0 0 

12974 
VIII. ЕП за отглеждане дете от майка (осиновителка) студентка, чл.8в - 
общо (1+2) 

12 17280 

12975 
1. ЕП за отглеждане дете от майка (осиновителка) студентка, чл.8в - първо 
плащане 

6 8640 

12976 
2. ЕП за отглеждане дете от майка (осиновителка) студентка, чл.8в - второ 
плащане 

6 8640 

12977 IX. Месечна помощ за дете с трайни увреждания (1+2) 1474 8223500.25 

12978 - в т.ч. първоначално освидетелстване (чл. 8д, ал. 8) 142 228056.5 

12979 - в т.ч. преосвидетелстване 490 323778.75 

12980 1. На родители /осиновители/ 1465 8186400.25 

12981 - в т.ч. на настойници/попечители 4 18490 

12982 Брой деца (а+б+в+г) 1523 0 

12983 
а) дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

461 0 

12984 брой деца, включени в механизма лична помощ 182 0 

13984 
б) дете с определени от 70 до 89,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

501 0 

13985 
в) дете с определени от 50 до 69,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

657 0 

13986 г) дете без ТЕЛК (грешно променен от СР) 0 0 



                    

13987 2. На семейства с деца настанени по реда на чл.26 от ЗЗД 9 37100 

14001 2.1. Семейства на близки или роднини 6 23520 

14002 Брой деца (а+б+в+г) 6 0 

14003 
а) дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

2 0 

14004 
б) дете с определени от 70 до 89,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

2 0 

14005 
в) дете с определени от 50 до 69,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

2 0 

14006 г) дете без ТЕЛК (грешно променен от СР) 0 0 

14007 2.2. Доброволни приемни семейства 0 0 

14008 Брой деца (а+б+в+г) 0 0 

14009 
а) дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

0 0 

14010 
б) дете с определени от 70 до 89,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

0 0 

14011 
в) дете с определени от 50 до 69,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

0 0 

14012 г) дете без ТЕЛК (грешно променен от СР) 0 0 

14013 2.3. Професионални приемни семейства 3 13580 

14014 Брой деца (а+б+в+г) 3 0 

14015 
а) дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

1 0 

14016 
б) дете с определени от 70 до 89,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

2 0 

14017 
в) дете с определени от 50 до 69,99 на сто вид и степен на увреждане или 
степен на трайно намалена работоспособност 

0 0 

14018 г) дете без ТЕЛК (грешно променен от СР) 0 0 

99106 
Х. Месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал 
родител (a+б+в) 

118 249635 

99107 а) на родители 113 239660 

99108 Брой деца 172 0 

99109 б) на настойници/попечители 3 7830 

99110 Брой деца 5 0 

99111 в) на семейства на роднини и/или близки 2 2145 

99112 Брой деца 2 0 

99113 
1. Бр. спрени месечни помощи на семейства с деца отсъствали 5 учебни 
часа, без уважителни причини 

13 0 

99114 а) бр. деца отсъствали 5 учебни часа, без уважителни причини 15 0 

99115 
2. Бр. спрени месечни помощи на семейства с деца в предучилищна 
възраст, отсъствали повече от 3 дни без ув.причини 

1 0 

99116 
а) бр. деца в предуч. възраст отсъствали повече от 3 дни без уважителни 
причини 

2 0 

99117 
3. Брой издадени заповеди за отказване на месечната помощ, поради 
неизпълнено условие на чл. 8е, ал. 1, т. 5 от ЗСПД 

0 0 

99118 
а) бр. деца за които е отказано отпускането на месечна помощ по чл. 8е от 
ЗСПД 

0 0 

99119 4. Брой прекратени помощи, съгласно чл. 8е, ал. 8 от ЗСПД (а+б+в+г): 0 0 

99120 а) при осиновяване на детето 0 0 

99121 
б) при настаняване на детето извън семейството по реда на чл. 26 от 
Закона за закрила на детето 

0 0 

99122 в) при промяна на настойника/попечителя на детето 0 0 



                    

99123 г) когато детето, за което се получава помощта, стане родител 0 0 

100093 XI. Целева помощ за безплатно пътуване на многодетни майки 81 3934.75 

100094 
1. Брой издадени удостоверения за безплатно пътуване на многодетни 
майки / за месеца/ 

179 0 

100095 
2. Брой издадени заповеди за отказ на целевата помощ за безплатно 
пътуване на многодетни майки 

3 0 

100096 XII. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас - общо, в т.ч. 6317 979350 

100100 1. Брой деца за учебна година 1 3263 0 

1110097 а) еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - първо плащане 0 0 

1110098 б) еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - второ плащане 3203 489450 

1120097 
Общ брой еднократни помощи за ученици, записани в първи клас, 
отпуснати в натура за учебна година 1 - бр. случай/сума 

0 0 

1130000 2. Брой деца за учебна година 2 3267 0 

1130001 а) еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - първо плащане 3188 490050 

1130002 б) еднократна помощ за ученици, записани в първи клас - второ плащане 0 0 

1130003 
Общ брой еднократни помощи за ученици, записани в първи клас, 
отпуснати в натура за учебна година 2 - бр. случай/сума 

0 0 

21120098 1. Брой деца - общо 6530 0 

21120099 - в т.ч. за деца - близнаци - бр.случай/сума 123 36150 

31120100 - в т.ч. брой деца, отглеждани от настойник/попечител 0 0 

31120101 - в т.ч. брой деца, настанени в семейства по ред на чл.26 от ЗЗД 20 0 

31120103 - в т.ч. брой деца с трайни увреждания 0 0 

31120104 
2. Брой издадени заповеди за отказ на еднократната помощ за 
първокласници 

12 0 

31120105 
3. Брой издадени заповеди за възстановяване, съгл. чл. 10а, ал. 7 от 
ЗСПД, в т.ч. поради това, че: 

66 0 

31120106 
- детето/децата не е/не са постъпили в училище, освен ако това е 
невъзможно поради здравословното му/им състояние 

0 0 

31120108 = за възстановяване на първо плащане 0 0 

31120109 
- детето/децата не е/ не са продължили обучението си през втория учебен 
срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му/им състояние 

8 0 

31120111 = за възстановяване на първо плащане 0 0 

31120112 
- детето/децата в рамките на един месец от учебната година има/ имат 
допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма/ нямат уважителни 
причини 

54 0 

31120114 = за възстановяване на първо плащане 34 0 

31120115 = за възстановяване на пълната сума (първо и второ плащане) 20 0 

31120116 XIII. Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас - общо, в т.ч. 6450 991800 

31122099 1. Брой деца за учебна година1 3338 0 

32120117 а) еднократна помощ за ученици, записани в осми клас - първо плащане 0 0 

32120118 б) еднократна помощ за ученици, записани в осми клас - второ плащане 3286 500700 

32120119 
Общ брой еднократни помощи за ученици, записани в осми клас, 
отпуснати в натура за учебна година 1- бр. случай/сума 

0 0 

32122099 2. Брой деца за учебна година2 3274 0 

33120117 а) еднократна помощ за ученици, записани в осми клас - първо плащане 3222 491100 

33120118 б) еднократна помощ за ученици, записани в осми клас - второ плащане 0 0 

33120119 
Общ брой еднократни помощи за ученици, записани в осми клас, 
отпуснати в натура за учебна година 2- бр. случай/сума 

0 0 

33120120 1. Брой деца - общо 6612 991800 



                    

33120121 - в т.ч. за деца - близнаци - бр.случай/сума 171 0 

33120122 в т.ч. брой деца отглеждани от настойник/попечител 3 0 

33120123 в т.ч. брой деца, настанени в семейства по ред на чл.26 от ЗЗД 27 0 

33120124 - в т.ч. брой деца с трайни увреждания 0 0 

33120125 
2. Брой издадени заповеди за отказ на еднократната помощ за 
осмокласници 

14 0 

33120126 
3. Брой издадени заповеди за възстановяване, съгл. чл. 10б, ал. 7 от 
ЗСПД, в т.ч. поради това, че: 

109 0 

33120127 
- детето/децата не е/не са постъпили в училище, освен ако това е 
невъзможно поради здравословното му/им състояние 

3 0 

33120128 = за възстановяване на първо плащане 11 0 

33120129 
- детето/децата не е/ не са продължили обучението си през втория учебен 
срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му/им състояние 

13 0 

33120130 = за възстановяване на първо плащане 11 0 

33120131 
- детето/децата в рамките на един месец от учебната година има/ имат 
допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма/ нямат уважителни 
причини 

96 0 

33120132 = за възстановяване на първо плащане 55 0 

33120133 = за възстановяване на пълната сума (първо и второ плащане) 41 0 

 
 

В.  Индивидуална оценка на потребностите - по Методиката за извършване на 

индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания 

(Методиката), месечна финансова подкрепа и целеви помощи, съобразно вида и 

увреждането по реда и условията на Закона за хората с увреждания и Правилника за 

неговото прилагане. 

 

През 2022 г. ДСП от област Бургас подпомогнаха лица с увреждания с помощи по 

Закона за хората с увреждания, както следва: 
№ Описание Брой Сума 

1 I. Реален брой лица с увреждания по ЗХУ 26258 0 

2 II. Месечна финансова подкрепа - общо (сбор от 1 до 5) 26274 17047424.19 

3 1. По чл. 70, т. 1 от ЗХУ - от 50 до 70,99% степен на увреждане – 7% от ЛБ 10922 3367397.53 

4 -получаващи по-благоприятен размер 5 994.56 

5 2. По чл. 70, т. 2 от ЗХУ - от 71 до 90% степен на увреждане – 15% от ЛБ 9077 5932352.94 

6 -получаващи по-благоприятен размер 224 120685.29 

7 3. По чл. 70, т. 3 от ЗХУ - над 90% степен на увреждане – 25% от ЛБ 4751 4795142.5 

8 
4. По чл. 70, т. 4 от ЗХУ - над 90% степен на увреждане с ЧП, които получ. п-я за 
инв. поради общо заб. или трудова злополука или професионална болест – 30% 
от ЛБ 

816 1069214.35 

9 
5. По чл. 70, т. 5 от ЗХУ - над 90% степен на увреждане с ЧП, които получ. соц. п-
я за инвалидност – 57% от ЛБ 

708 1883316.87 

10 III. Целеви помощи - общо (сбор от 1 до 5) 1913 1151080.44 

11 
1. Осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и 
медицински изделия (ПСПСМИ) 

1677 1032052.11 

12 в т.ч. брой деца 97 50563 

13 2. Покупка на лично моторно превозно средство 0 0 

14 3. Приспособяване на жилище 0 0 

15 4. Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги 115 55833.41 

16 4.1 Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги по чл.76, ал.6 от ЗХУ 35 17439.19 



                    

17 5. Наем на общинско жилище 86 45755.73 

18 
IV. Парична помощ за пътни разходи в страната за лица, получили ПСПСМИ по 
чл. 39 от ППЗИХУ 

12 1096.75 

19 в т.ч. брой деца 2 346.8 

 

През 2022 г. ДСП от област издадоха Направления за включване в Механизма за лична 

помощ с увреждания с помощи по Закона за хората с увреждания, както следва: 

№ Описание 
Брой 
лица 

Брой часове по 
направление 

Брой отчетени 
часове 

1 
I. Общ брой подадени заявления за 
ЛП 

779 0 0 

2 – за лица с ЧП 552 0 0 

3 – деца над 50% с ЧП 224 0 0 

4 – деца над 90% без ЧП 2 0 0 

5 – неправоимащи лица по ЗЛП 1 0 0 

6 
II. Брой издадени индивидуални 
оценки 

768 0 0 

7 – за лица с ЧП 544 0 0 

8 – деца над 50% с ЧП 222 0 0 

9 – деца над 90% без ЧП 2 0 0 

10 ДРУГИ 1 0 0 

11 III. Общ брой издадени направления 768 116953 0 

12 – от 85 до 168 часа 755 116043 0 

13 – за лица с ЧП 537 82498 0 

14 – деца над 50% с ЧП 216 33262 0 

15 – деца над 90% без ЧП 2 283 0 

16 – от 43 до 84 часа 13 910 0 

17 – за лица с ЧП 7 504 0 

18 – деца над 50% с ЧП 6 406 0 

19 – деца над 90% без ЧП 0 0 0 

20 – от 16 до 42 часа 0 0 0 

21 – за лица с ЧП 0 0 0 

22 – деца над 50% с ЧП 0 0 0 

23 – деца над 90% без ЧП 0 0 0 

24 – от 1 до 15 часа 0 0 0 

25 – за лица с ЧП 0 0 0 

26 – деца над 50% с ЧП 0 0 0 

27 – деца над 90% без ЧП 0 0 0 

28 
IV. Общ брой ползватели по 
механизма 

2114 0 2709856 

29 – от 85 до 168 часа 1672 0 2287770 

30 – за лица с ЧП 1375 0 1902376 

31 – деца над 50% с ЧП 294 0 381604 

32 – деца над 90% без ЧП 3 0 3790 

33 – от 43 до 84 часа 271 0 256349 

34 – за лица с ЧП 222 0 205334 

35 – деца над 50% с ЧП 48 0 50595 

36 – деца над 90% без ЧП 1 0 420 



                    

37 – от 16 до 42 часа 126 0 125203 

38 – за лица с ЧП 101 0 94294 

39 – деца над 50% с ЧП 25 0 30909 

40 – деца над 90% без ЧП 0 0 0 

41 – от 1 до 15 часа 45 0 40534 

42 – за лица с ЧП 43 0 37532 

43 – деца над 50% с ЧП 2 0 3002 

44 – деца над 90% без ЧП 0 0 0 

 

 

  

 ІІ. Дейности, свързани със социалните услуги 

 

През 2022 г на територията на област Бургас функционират специализирани 

институции и социални услуги в общността, както следва: 

 

№ Община 
Вид специализирана 

институция/социална 
услуга в общността 

Целева група 
Местонахождение, 

адрес, телефон 
Капацитет 

1 2 3 4 5 6 

1 Община Айтос     Дом за стари хора  

целевата група за 
2022 г. е жени на 

възраст над 61 
години и 10 месеца 
и мъже на възраст 

над 64 г. и 5 месеца 

гр. Айтос, 
 Парк "Славеева река"  

тел. 0558/27977 
32 

2 Община Айтос     
Дневен център за 
пълнолетни лица с 
увреждания  

пълнолетни лица с 
увреждания - мъже 

и жени 

гр.Айтос,  
ул. "Гурко" №3 
тел. 0558/22413 

30 

3 Община Айтос     
Дневен център за деца 
и/или младежи с 
увреждания 

деца и младежи от 3 
до 18 г. с 

увреждания 

гр. Айтос ,  
ул. "Гурко" №3  
тел. 0558/28610 

Управител: Мария 
Колева        

тел. 055822174 

15 

4 Община Айтос     
Защитено жилище за лица 
с умствена изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост 

гр. Айтос , 
 ул. "Ради Боруков" 

№20 
 тел. 0884200478 и  

0884200477 

10 

5 Община Айтос     Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Айтос 
ул. "Васил Левски" № 5 

53 

6 Община Бургас Дом за стари хора 

жени на възраст над 

61 години и 10 
месеца и мъже на 

възраст над 64 
години и 5 месеца 

гр. Бургас, 
 ул. "Цар Самуил" 

№117  
тел. 056/813984 

32 



                    

7 Община Бургас 
Дневен център за 
пълнолетни лица с 
увреждания  

пълнолетни лица с 
увреждания - лека и 
умерена степен на 

умствена 
изостаналост - мъже 
и жени от 18 до 45 

г.  

гр. Бургас, 
 ж.к. "Славейков", бл. 

10, вх. А и В 
тел. 056/581872; 

0879/820591 

30 

8 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

лица над 18 г. - 
мъже и жени със 

зрителни 
увреждания 

гр. Бургас, 
 ж.к. "Зорница", бл. 47, 

вх. 7, партер  
тел. 056/862001 

40 

9 Община Бургас 
Защитено жилище за лица 
с умствена изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост 

гр. Бургас,  
ул. "Поп Грую" №45  

тел. 056/813989 
8 

10 Община Бургас 
Защитено жилище за лица 
с психични разстройства 

пълнолетни лица с 
психични 

разстройства 

гр.Бургас, 
кв. "Меден Рудник" , 

ул. "Кооператор" №32  
тел. 056/504087 

8 

11 Община Бургас 
Защитено жилище за лица 
с умствена изостаналост 

лица над 18 г. с 
умствена 

изостаналост  

гр. Бургас, 
 кв. "Акациите",   

ул. "Ангел Кънчев" 
№18 

 тел. 056/849305; тел. 
0879/656646 

7 

12 Община Бургас Кризисен център за деца 
деца и лица, жертва 

на насилие  

гр. Бургас,  
кв. Акациите",   

ул. "Ал. Невски" №10  
тел. 056/849014 

Управител: Искра 
Делчева 

тел. 0878244352 

8 

13 Община Бургас 
Дневен център за деца 
и/или младежи с 
увреждания 

деца от 5 до 16 г. с 

физически и 
множествени 
увреждания 

гр. Бургас,  
ул. "Места" №81  

тел. 056/839127 
Управител: Таня 

Колева 
тел. 0879656620 

24 

14 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за деца 

деца, ползващи 
социални услуги в 

семейна среда 

гр. Бургас, 
 ж.к. "Братя 

Миладинови",  
ул. "Дрин" №9  

056/530405 
тел. 0879656636 

Управител: Мария 
Атанасова 

тел. 0879656695 

20 

15 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за деца 

деца, ползващи 
социални услуги в 

семейна среда 

гр. Бургас,  
 ул. "Сан Стефано" 

№32 
 тел. 056/831336 

вр. и.д. управител: Я. 
Вачкова 

тел. 0879656630 

20 

16 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

пълнолетни лица с 
психични 

разстройства 

гр. Бургас 
ул. "Иван Богоров" 

№19, ет. 2 
тел. 0879656692; 

056/590120 

30 



                    

17 Община Бургас 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца от 7 до 18 г. 

гр. Бургас, 
кв. "Ветрен" 

в.з. "Минерални бани", 
ул. "Единадесета" №9 

 тел. 056/846239  
факс: 056/846240, 

056/846241 
Управител: Снежана 

Витанова 
тел. 0885192508 

15 

18 Община Бургас 
Център за обществена 
подкрепа 

деца от 0 до 18 г. в 
риск  и техните 

семейства 

гр. Бургас,  
ж. k. "Братя 

Миладинови", 
 ул. "Дрин" №9  
тел. 056/530405 

Управител: Мария 
Атанасова 

тел. 0879656695 

100 

19 Община Бургас 
Център за работа с деца на 
улицата 

 деца в риск от 6 до 
18 г. и техните 

семейства 

гр. Бургас , 
 ул. "Сан Стефано" 

№32  
тел. 056/831336 
Управител: Таня 

Колева 
тел. 0879656630 

15 

20 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

лица в риск 

гр. Бургас,  
кв. "Победа", ул. "Хан 

Омуртаг " №36 Б  
тел. 056/848533 

15 

21 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

лица пострадали от 
насилие 

гр. Бургас, 
 ул. "Мария Луиза" №9  

тел. 056/825205 
15 

22 Община Бургас 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

деца и/или 
пълнолетни лица с 

увреждания 

гр. Бургас, 
 ул. "Апостол 

Карамитев" №12 
 тел. 056/991802             

20 

23 Община Бургас 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца от 7 до 14 г. 

гр. Бургас,  
ж. к. "Славейков" 
бл.63, вх.7 ет.5 
тел. 0879656625 
Управител: Тинка 

Гичева 
тел. 0879656625 

7 

24 Община Бургас 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца/младежи без 
увреждания      
ЦНСТ №2 

гр. Бургас,  
к-с "Възраждане", 
 ул. "Дебелт" №63 
тел. 0879656669 

Управител: Родица 
Димова 

тел. 0879656669 

8 

25 Община Бургас 

Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с умствена 
изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост 

гр. Бургас, 
к-с "Меден рудник", 

бл. 408, вх. А 
тел. 0879656691 

Управител: Станка 
Матанова 

тел.  056/810077 
0879656691 

6 

26 Община Бургас 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца/младежи без 
увреждания      
ЦНСТ №1 

гр. Бургас, 
 ж. к. "Меден рудник",  
ул."Кооператор" №35 

тел. 0879656614  
Управител: Димитрина 

Дучева 
тел. 0879656614 

14 



                    

27 Община Бургас 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

деца и младежи с 

множествени 
увреждания и 

умствена 
изостаналост 

гр. Бургас, 
ж.к. "Меден рудник", 

ул. "Кооператор" №33 
тел. 0879656618 

Управител: Димитрина 
Дучева 

тел. 0879656614 

14 

28 Община Бургас 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

деца и младежи с 
множествени 
увреждания и 

умствена 
изостаналост 

гр. Бургас, 
кв. "Лазур",  

ул. "Места", бл.169  
тел. 0879656609  

Управител: Мария 
Попова 

тел. 0879656609 

14 

29 Община Бургас 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

деца и младежи с 
множествени 
увреждания и 

умствена 
изостаналост 

гр. Бургас, 
 кв. "Ветрен", 

 ул. "Пролет", бл.46 
тел. 0879656619 

Управител:  Златина 
Бербенлиева 

тел. 0879656619 
    

14 

30 Община Бургас 

Център за настаняване от 

семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

деца и младежи с 
множествени 
увреждания и 

умствена 
изостаналост 

гр. Бургас, 
кв. "Ветрен", 

ул. "Пролет", бл.48 
тел. 0879656619 

Управител:  Златина 
Бербенлиева 

тел. 0879656619       

14 

31 Община Бургас 
Център за временно 
настаняване 

лица, временно или 
трайно лишени от 

дом в неравностойно 
социално положение 

гр. Бургас, 
 кв. "Акациите",  

ул. "Беласица" №6  
тел. 056/825543; 

0879/656685   

15 

32 Община Бургас 
Център за временно 
настаняване 

лица, временно или 
трайно лишени от 

дом в неравностойно 
социално положение 

гр. Бургас, 
 кв. "Акациите", 

 ул. "Беласица" №6  
тел. 056/825543; 

0879/656685 

15 

33 Община Бургас Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Бургас 
ул. "Иван Богоров" № 

19 
355 

34 Община Бургас 
Дневен център за 
пълнолетни лица с тежки 
множествени увреждания  

лица с тежки 
множествени 
увреждания  

гр. Бургас 
ж.к. "Братя 

Миладинови", бл. 42, 
вх. 4, партер 

30 

35 Община Камено 
Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост - мъже 

с. Русокастро,  
общ. Камено 

тел. 05918/2251 
130 



                    

36 Община Камено Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 

невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Камено 
ул. "Освобождение" № 

101 
27 

37 Община Карнобат 
Дом за пълнолетни лица с 
деменция  

пълнолетни лица с 
деменция - мъже и 

жени 

с. Огнен,  
общ. Карнобат  

тел. 05578/2376 
45 

38 Община Карнобат 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за деца 

деца и младежи с 
увреждания от 1 до 

25 г. 

гр. Карнобат,  
ул. "Гурко" №6 
тел. 0559/22518 

Директор: Златина 
Пенева 

тел. 0889598383 

30 

39 Община Карнобат 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

 лица над 18 г. - 
мъже и жени 

гр. Карнобат,  
ул. "Петър Берон" 

№20А 
тел. 0889003106 

30 

40 Община Карнобат 
Защитено жилище за лица 
с умствена изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост 

с. Искра,  
общ. Карнобат 

 тел. 0888110703 
10 

41 Община Карнобат 

Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с умствена 
изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост  

с. Искра, 
общ. Карнобат 

  /бивш Дом за деца с 
умствена изостаналост, 

ет. 1/ 
тел. 0882003102 

15 

42 Община Карнобат 

Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с психични 
разстройства 

пълнолетни лица с 
психични 

разстройства 

с. Искра, 
общ. Карнобат 

 /бивш Дом за деца с 
умствена изостаналост, 

ет. 2/ 
тел. 0882003102 

15 

43 Община Карнобат 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

деца и младежи с 
умствена 

изостаналост 

гр. Карнобат, 
 ул. "Страцин" №1  
тел. 0889979479 

 Директор: Ивелина 
Георгиева 

тел. 0889598338 

14 

44 Община Карнобат 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

  деца и младежи с 
умствена 

изостаналост     

гр. Карнобат,  
ул. "Сакар планина" 

№24 
тел. 0882003015 

Директор: Ивелина 
Георгиева 

тел. 0889598338 

14 

45 Община Карнобат 

Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с умствена 
изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост  

гр. Карнобат, 
 ул. "Хаджи Димитър" 

№3 
 тел. 0882003354 и 

0882003158 

15 

46 Община Карнобат 
Център за обществена 
подкрепа 

деца до 18 г. в риск 
и техните семейства  

гр. Карнобат, 
ул. "Алекси Нейчев" 

№14 

тел. 0559/22113 
ИД Директор: 

Димитринка Вълева 
тел.0882003026 

28 

47 Община Карнобат Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 

самообслужване; 
деца и пълнолетни 

лица с трайни 
увреждания  

гр. Карнобат 
ул. "Петър Берон" № 

20а 
тел. 0889003106 

61 



                    

48 Община Малко Търново  
Дневен център за 
пълнолетни лица с 
увреждания  

пълнолетни лица с 
увреждания - мъже 

и жени 

гр. Малко Търново,  
ул. "Георги Кирков" 

№14, ет.1 
тел. 05952/3536 

25 

49 Община Малко Търново  
Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с деменция 

 пълнолетни лица с 
висока степен на 

зависимост от грижа 

гр. Малко Търново,  
ул. "Княз Борис I" №52 

тел. 0887901366 
15 

50 Община Малко Търново  
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

пълнолетни лица - 
жени и мъже   

гр. Малко Търново, 
ул. "Георги Кирков" 

№14, ет.2 
тел. 05952/3536 

20 

51 Община Малко Търново  Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Малко Търново, 
ул. "Георги Кирков" 

№14 
15 

52 Община Малко Търново  

Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни 
лица с умствена 
изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост 

гр. Малко Търново 
ул. "Княз Борис II" 

№52 А 
15 

53 Община Несебър 
Център за обществена 
подкрепа 

деца до 18 г. в риск 
и техните семейства  

гр. Несебър, 
 ул. "Струма"№14  
тел. 0554/42295 
 Директор: Нана 

Скачкова 
тел. 0893505324    

25 

54 Община Несебър Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Несебър 
ул. "Хан Крум" № 22А 

46 

55 Община Поморие 
Дом за пълнолетни лица с 
физически увреждания 

пълнолетни лица с 
физически 

увреждания - мъже 
и жени  

с. Горица, 
 ул. "Св. Св. Кирил и 

Методий" №57  
тел. 05969/2030 и 

0882420145 

52 

56 Община Поморие 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца от 3 до 18 г. 

с. Бата, 
ул. "Иван Вазов" №31 

 тел. 05967/2150; 
0882420146 

 Управител: Зоя 
Овчарова 

тел. 0882420146 

12 

57 Община Поморие 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

деца/младежи с 
увреждания от 3 до 
29 г. с физически 

увреждания и 
умствена 

изостаналост 

гр. Поморие, 
ул. "Възраждане" №2 

тел. 0888066056 
Управител: Валентина 

Ганева 
тел. 0888066056 

14 

58 Община Поморие 
Център за обществена 
подкрепа 

деца до 18 г. в риск 
и техните семейства 

гр. Поморие, 
 ул. "Марица" №7, 

общ. Поморие 
тел. 0882420038 и 

0596/32435 
Управилел: Григор 

Йорданов 
тел. 0882420038          

40 

59 Община Поморие 
Защитено жилище за лица 
с умствена изостаналост 

пълнолетни лица с 
умствена 

изостаналост, лица 
от 18 до 30 г. 

 с. Бата, 
общ. Поморие 

 ул. "Социален дом" 
№1 

тел. 0882420144 

10 



                    

60 Община Поморие Преходно жилище за лица 
за деца от 16 до 18 

г. и лица от 18 до 25 
г.  

 с. Бата, 
общ. Поморие  

ул. "Социален дом" №1 
 тел. 0882420144 
Управител: Зоя 

Овчарова 
тел. 0882420144 

8 

61 Община Поморие 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за лица 

лица над 18 г. 

гр. Поморие, 
 ул. "Смирна" №1А  
тел. 0596/86500 и 

0887420426 

20 

62 Община Поморие Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Поморие 
ул. "Солна" №15 

53 

63 Община Приморско 
Дом за пълнолетни лица с 
физически увреждания 

пълнолетни лица с 
физически 

увреждания - мъже 
и жени 

с. Ясна поляна, 
общ. Приморско 
тел. 05504/4261 

51 

64 Община Приморско Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Приморско 
ул. "Трети март" № 56 

тел. 0550/33610 
14 

65 Община Руен Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

с. Руен 
ул. "Първи май" № 18 

85 

66 Община Созопол 
Център за социална 
рехабилитация и 
интеграция за деца 

деца до 18 г. 

гр. Черноморец, 
 ул. "Оборище" №15 

тел. 0550/42034 
Директор: Янчо 

Тодоров 
тел. 0897013124 

34 

67 Община Созопол 

Център за настаняване от 
семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 

 деца и младежи  с 
физически 
увреждания    

с. Атия,  
общ. Созопол, 

ж.к. "Блоковете" №34   
тел. 05914/2232 

Управител: Росица 
Карабаджакова 
тел. 0897013122 
тел. 0897013122 

14 

68 Община Созопол 
Център за обществена 
подкрепа 

 деца от 7 до 18 г. в 
риск и техните 

семейства 

гр. Созопол, 
 ул. "Милет" №6 
 тел. 0550/22125 

Директор:   Димитрина 
Стайкова 

тел: 0897013236 

25 

69 Община Созопол 
Дневен център за деца с 
увреждания 

деца с увреждания 

гр. Черноморец, 
 ул. "Оборище" №15 

Директор: Янчо 
Тодоров 

тел. 0897013124 

10 



                    

70 Община Созопол Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Созопол, 
пл. "Хан Крум" №2 
Тел. за контакт: 

Йорданка Димитрова 
тел.: 0550/25713 

31 

71 Община Средец Дом за стари хора 

жени на възраст над 
61 години и 10 

месеца и мъже на 
възраст над 64 

години и 5 месеца 

гр. Средец,  
ул. "Максим Горки" №1 

тел. 05551/7195 
45 

72 Община Средец 
Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост 

 
 пълнолетни лица с 

умствена 
изостаналост 

ДПЛУИ "Св. Св. 
Константин и Елена" 

 с. Факия, 
общ. Средец 

 тел. 05555/2324, 
05555/2335 

30 

73 Община Средец 
Дневен център за деца 
и/или младежи с 
увреждания 

деца с увреждания  

гр. Средец, 
ул. "Братя 

Миладинови" №4 
тел. 05551/7241 

Директор: Калинка 
Цанева 

тел. 0887434222 

20 

74 Община Средец 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца от 3 до 18 г. 

гр. Средец,  
ул. "Т.Николов" №65  

тел. 05551/3027 и 
3139 

Управител: Таня 
Тодорова 

тел. 0885698310 

8 

75 Община Средец 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца от 3 до 18 г. 

гр. Средец, 
ул. "В. Коларов"№168 

тел. 05551/3027 
Управител: Таня 

Тодорова 
тел. 0885698310 

8 

76 Община Средец 
Център за настаняване от 
семеен тип за деца без 
увреждания 

деца без 
увреждания 

гр. Средец, 
ул. "Васил Коларов" 

№168 
тел. 05551/3166 
Управител: Таня 

Тодорова 
тел. 0885698310 

10 

77 Община Средец 
Център за обществена 
подкрепа 

деца от 0 до 18 г. в 
риск и техните 

семейства 

гр. Средец 
ул. "Васил Коларов" 

№28 
тел. 05551/3072 

Управител: Желязко 
Айрянов 

тел. 0885458660 

30 

78 Община Средец Кризисен център за деца 
деца, жертва на 

насилие 

гр. Средец 
ул. "Васил Коларов" 

№168 
тел. 05551/2055 

Управител: 
Димитринка Иванова 

тел. 0883330641 

10 

79 Община Средец Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Средец 
ул. "Братя 

Миладинови" № 4 
тел. 0885698302  

43 

80 Община Сунгуларе 
Дом за пълнолетни лица с 
деменция 

пълнолетни лица с 
деменция 

с. Славянци, 
общ. Сунгурларе 

тел. 0877 76 65 61 
40 



                    

81 Община Сунгурларе Дом за стари хора 

жени на възраст  
над 61 г. и 10 

месеца и мъже на 
възраст над 64 г. и 5 

месеца 

с. Лозарево 
общ. Сунгурларе 
тел. 05576/2214; 

0878914367 

45 

82 Община Сунгуларе 
Дневен център за стари 
хора 

жени на възраст  
над 61 г. и 10 

месеца и мъже на 
възраст над 64 г. и 5 

месеца 

гр. Сунгурларе, 
Лесопарк "Ичмата" 
тел. 0879648440 

12 

83 Община Сунгуларе Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Сунгурларе 
ул. "Георги Димитров" 

№ 2 
тел. 05571 - 50-63 и 
факс 05571 -5585 

36 

84 Община Царево Асистентска подкрепа 

лица в 
надтрудоспособна 

възраст в 
невъзможност за 
самообслужване; 

деца и пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания  

гр. Царево 
ул. "Тракия" № 11 

22 

 

 

ІІІ. Дейности по закрила на детето 

 

1. Приемна грижа:        

През 2022 г. Комисията по Приемна грижа към РДСП – Бургас е провела 8 заседания 

на които в мултидисциплинарен аспект продължава добрия диалог между членовете на 

Областния екип по приемна грижа, приемните родители и социалните работници от 

отделите за „Закрила на детето“. В област Бургас през периода не са на лице трудности в 

работата на Комисията по приемна грижа от междуинституционален характер. 

В рамките на периода е насрочена и реализирана групова супервизия на 13.12.2022 г. 

организирана от Община Бургас в изпълнение на Дейност 4 „Обучение, подкрепа и 

супервизия на екипите по приемна грижа“ с участие на началник и социални работници от 

ОЕПГ – Бургас и социални работници от териториалните отдели „Закрила на детето“ при 

ДСП в областта.  

1.1. Деца, оценени за приемна грижа с местопребиваване на територията 

обслужвана от ДСП към РДСП-Бургас, към 31.12.2022 г. 
 

Общ брой 

деца, оценени 

за приемна 

грижа  

 

от тях деца с 

увреждания 

в т.ч. от 0 до 3 г. в т.ч. от 3 до 6 г.  в т.ч. от 6 до 14 г.  в т.ч. от 14 до 18/20 г.  

Общ 
брой 

от тях деца с 
увреждания  

Общ 
брой 

от тях деца с 
увреждания 

Общ 
брой 

от тях деца с 
увреждания 

Общ 
брой 

от тях деца с 
увреждания 

1=3+5+7+9 2=4=6++8+10 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 6 0 0 0 0 8 5 4 1 

  

 Децата, посочени в таблицата по-горе, към края на отчетното тримесечие пребивават 

на територията на областта в следните социални услуги: 

Вид социална услуга 

Общ брой деца, 

оценени за приемна 

грижа, към края на 

отчетното тримесечие 

От тях, деца с 

увреждане 

ДМСГД 0 0 

ЦНСТ 12 6 

Кризисен център 0 0 

Преходно жилище 0 0 

 

1.2. Заседания на Комисията по приемна грижа - взети решения за: 

Брой 

заседания 
на КПГ 

Общ 

брой 

взети 

решения 

В т.ч. за 

утвържда

ване на 

ПС 

В т. ч. за 

отлагане на 

утвърждава

нето 

В т.ч. 

отказ от 

утвържда

ване 

В т.ч. за 

заличава
не на ПС 

В т.ч. по 

обсъждане 

промяна на 

профила на 

В т.ч. 

отказ за 

промяна 

на 

Други 

Разгледани 

годишни 

доклади на 

действащи ... 



                    

ПС профила 
на ПС 

бр. ПС 

1 

2=3+4+5

+6+7+8

+9 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1-во трим. 
2022 г. -3 
заседания 

8 2 0 0 1 5 0 0 6 

2-ро трим. 
2022г.-2 
заседания 

5 0 0 0 2 3 0 0 11 

3-то трим. 
2022 г. -2 
заседания 

10 0 0 0 3 5 0 2 21 

4-то трим. 
2022 г.- 1 
заседание 

1 0 0 0 0 1 0 0 10 

 

През първото тримесечие на 2022 г. са проведени 3 (три) заседания на Комисията по 

приемна грижа на 01.02.2022 г., 24.02.2022 г. и на 10.03.2022 г. 

По време на заседанията на Комисията по приемна грижа са взети решения за 

утвърждаване на 2 (две) професионални приемни семейства, както и за заличаването на 1 

(едно) професионално приемно семейство. Взети са решения за промяна на профила на 5 

(пет) професионални приемни семейства. За 4 от тях по отношение критериите възраст и 

брой деца и за 1 промяна местоживеене. Разгледани са общо 6 годишни доклади на 

действащи приемни семейства, за всички е взето решение да бъде продължено одобрението 

с още една година, тъй като приемните семейства притежават необходимите качества и 

умения за полагане на добра приемна грижа.  

През второто тримесечие на 2022 г. са проведени 2 (две) заседания на Комисията по 

приемна грижа на 12.04.2022 г. и на 10.05.2022 г. 

По време на заседанията на Комисията по приемна грижа са взети решения за 

заличаването на 2 (две) професионални приемни семейства. Взети са и решения за промяна 

на профила на 3 (три) професионални приемни семейства по отношение критериите възраст 

и брой деца. Разгледани са общо 11 годишни доклади на действащи приемни семейства, за 

всички е взето решение да бъде продължено одобрението с още една година, тъй като 

приемните семейства притежават необходимите качества и умения за полагане на добра 

приемна грижа.  

През третото тримесечие на 2022 г. са проведени 2 (две) заседания на Комисията по 

приемна грижа на 07.07.2022 г. и на 01.09.2022 г. 

По време на заседанията на Комисията по приемна грижа са взети решения за 

заличаването на 3 (трима) професионални приемни родители. Взети са и решения за 

промяна на профила на 5 (пет) професионални приемни семейства по отношение критериите 

възраст, здравен статус и брой деца. Взети са и 2 две други решения. Едно от тях за отлагане 

заличаването на приемно семейство и предприемане допълнителни действия. Другото 

решение е свързано с промяна в семейния статус на приемен родител. Разгледани са общо 21 

годишни доклади на действащи приемни семейства, като за 20 е взето решение да бъде 

продължено одобрението с още една година, тъй като приемните семейства притежават 

необходимите качества и умения за полагане на добра приемна грижа.  

През четвъртото тримесечие на 2022 г. е проведено 1 (едно) заседание на Комисията 

по приемна грижа на 14.11.2022 г. 

По време на заседанието на Комисията по приемна грижа е взето решение за промяна 

на профила на 1 (едно) професионално приемно семейство по отношение критериите 

възраст и видовете настаняване - включени са краткосрочна, заместваща грижа и спешно 

настаняване. Разгледани са общо 10 годишни доклади на действащи приемни семейства, 

като за тях е взето решение да бъде продължено одобрението с още една година, тъй като 

приемните семейства притежават необходимите качества и умения за полагане на добра 

приемна грижа.  
 

1.3. Информация за незаетите приемни семейства, вписани в регистър към края 

на отчетния период. 

В 31.12.2022 г.  13 (тринадесет) е броя на незаетите приемни семейства. В сравнение с 

данните от предходното тримесечие се наблюдава известна динамика, на увеличение 



                    

бройката с 2 свободни приемни семейства. През периода като действащ подпомагащ 

регулаторен механизъм ежемесечно е разглеждана динамиката на приемните семейства, в 

които няма настанени деца като се прави анализ на причините, поради които семействата са 

свободни. РДСП Бургас продължава да работи и за доразвиване ефективността от 

взаимодействието между ОЕПГ Бургас и отделите за Закрила на детето в областта по този 

въпрос. 

През периода продължава добрата практика въведена от РДСП Бургас на 

ежемесечния мониторинг на свободните приемни семейства от страна на ОЕПГ съвместно с 

ОЗД-ДСП. Предприетото способства и за набелязване на конкретни действия за промяна в 

обстоятелствата. Информацията ежемесечно се подава в РДСП от ОЕПГ след разискване с 

ОЗД  и се обсъжда.   

През отчетното тримесечие не са реализирани информационни кампании по набиране 

на приемни семейства в областта. В разглеждания период в дейността си Дирекциите 

„Социално подпомагане“ са продължили да предоставят на видно място информационни 

материали (брошури и съобщения на таблата), които са на разположение на клиентите. 

Материали са предоставени (раздадени) на други институции и кметства с оглед 

популяризиране приемната грижа сред по-широк кръг обществеността.   

През периода се осъществява ежемесечен мониторинг от РДСП Бургас на свободните 

приемни семейства и от страна на ОЕПГ съвместно с ОЗД-ДСП.  

РДСП Бургас е насърчило дирекциите „Социално подпомагане“ от областта за 

предприемане на конкретни инициативи и мерки с оглед популяризиране услугата „приемна 

грижа“ сред местните власти, институции, медии и съответно широката общественост.  
 

1.4 Дейности на Регионална дирекция за социално подпомагане, свързана с 

осиновяванията: 

 През 2022 г. Съветът по осиновяване е провел 39 заседания, на които са 

разгледани 30 деца, от които 21 са осиновени. Документите на 8 децa  са  изпратени в 

Министерството на правосъдието за международно осиновяване.  
          Брой на децата препратени за международно осиновяване, през 2022 г.  

 
Деца – международно осиновяване, допуснато от МП – 2022 година 

Общ брой деца в т.ч. здрави в т.ч. деца с увреждания * 

1=2+3 2 3 

5 4 1 

 

 

ІV. Обжалване на административни актове на директорите на ДСП 

 

 През  2022 г. са изготвени 75 законосъобразни и мотивирани решения по 

постъпили жалби от граждани по реда на АПК срещу заповеди на директори на ДСП от 

област Бургас, както следва: 

- Закон за социално подпомагане – 64 жалби  от които 38 заповеди на директор на ДСП от 

област Бургас са потвърдени, 14 заповеди са отменени, по 4 заповеди производството е 

оставено без разглеждане, 8 заповеди по които производствата е възобновено на основание 

чл. 99 от АПК. 

-  Закон за хората с увреждания – 3 жалба, по които издадените заповеди на директора на 

ДСП са потвърдени; 

-  Закон за закрила на детето – 1 жалба по която заповедта на директора на ДСП е 

потвърдена; 

-  Закон за семейни помощи за деца – общо 7 жалби от които 2 заповеди са отменени, 4 

заповеди на директор на ДСП са потвърдени и по едно обжалване преписката е върната.  
 

 

ІV. Предложения, жалби и сигнали от граждани и институции 



                    

 

1. Постъпили предложения, жалби и сигнали от граждани и институции:    

 

 През 2022 г. в РДСП  Бургас са постъпили 151 сигнали от институции и граждани 

на които са изготвени становища и отговори. Сигналите са свързани както следва: 

- 57 сигнала са свързани с възможност за социално подпомагане по реда на ЗСП,  

- 11 сигнала са свързани с осигуряване на права по Закона за семейни помощи за деца; 

- 18 сигнала са свързани с осигуряване на права на хора с увреждания по реда на Закона за 

хората с увреждания и Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за 

освобождаване от заплащане на винетни такси;  

- 7 сигнала са свързани с ползване на социална услуга, делегирана от държавата дейност;  

- 58 сигнала са свързани с въпроси от кандидат –осиновители за вписване в регистъра за 

семейства, за деца в риск, като част от сигналите са постъпили на националната телефонна 

линия за деца.  

 По всички постъпили сигнали от лица и семейства, както и тези изпратени от 

институции, ДСП изпраща в РДСП - Бургас социален доклад за оказаното съдействие и ли 

предприети мерки и отпуснати помощи по подадени заявления-декларации от лицата и 

семействата. След проверка по документи и в ИИС на АСП, експертите от РДСП - Бургас 

осъществяват контрол върху правомерността на отпуснатите/ отказаните помощи, както и за 

предприетите действия, свързани с опазване интереса на децата. 

  РДСП - Бургас е отговорила на лицата/ институциите, като са разгледани 

приложените документи. От проверка по всички постъпили жалби е установено, че искането 

на лицата за отпускане на помощи или предприемане на допълнителни действия от страна на 

ДСП свързани с осигуряване на права е неоснователно и ДСП правилно са издали заповеди 

за отказ от отпускане на исканите помощи. 

Поради тази причина РДСП - Бургас не е извършвала проверка на място по 

получените сигнали. 

 До настоящия момент при извършване на проверки от експерти на РДСП - Бургас и 

проверка по документи не са констатирали неправилно прилагане на нормативната уредба и 

пропуски в работата на ДСП, които да са довели до неправилно издадени заповеди на ДСП 

по повод подадени молби от страна на лица и семейства за отпускане на социални помощи и 

предприети действия по реда на Закона за закрила на детето. 

  Добрата работа на социалните работници в ДСП от регион Бургас, 

функционирането на приемни както във всяка дирекция, така и в РДСП - Бургас, които 

гражданите посещават и в които се информират за условията за отпускане на помощи, 

ползване на социални услуги и права, и мерки за закрила на децата са причина за по-малкия 

брой проверки на място. 

  Въпреки получаваните сигнали в РДСП – Бургас, включително препратените от 

МТСП, АСП или други институции, свързани с отпускане на социални помощи, 

осигуряване на права на хората с увреждания, ползване на социални услуги и искания за 

предприемане на мерки за закрила на децата в регион Бургас се наблюдава коректна  и 

професионална работа на служителите на всички отдели в Дирекциите „Социално 

подпомагане“. 

работа на служителите на всички отдели на ДСП в регион Бургас. 
 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ БУРГАС  

1. Административна структура 

Със Закон за Българската агенция по безопасност на храните, обн., ДВ, бр. 8 от 

25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г. е създадена Българска агенция по безопасност на 

храните (БАБХ) към Министерство на земеделието, второстепенен разпоредител с бюджет 

към министъра на земеделието. Дейността, структурата, числеността на персонала и 

организацията на работа са уредени с Устройствения правилник на БАБХ, приет с ПМС № 

35 от 14.02.2011 г. Областна дирекция по безопасност на храните Бургас (ОДБХ Бургас) е 



                    

юридическо лице в структурата на БАБХ със статут на дирекция и разпоредител с бюджет от 

по-ниска степен в структурата на БАБХ. 

Директорът на ОДБХ - Бургас при осъществяване на дейността си се подпомага от 

администрация. Администрацията на ОДБХ - Бургас е структурирана в Обща 

администрация и Специализирана администрация. 

Общата администрация включва отдел „Финансово-стопанска дейност“. 

Дейностите на служителите в отдела включват: деловодно обслужване на ОДБХ - Бургас; 

организиране и осъществяване на финансово-счетоводната дейност на ОДБХ - Бургас; 

оказване на правно съдействие на дирекцията за законосъобразно осъществяване на нейните 

функции; осъществяване на процесуално представителство пред съдебни и административни 

органи по правни спорове, по които страна е ОДБХ - Бургас; оказване на правно съдействие 

при издаване на наказателни постановления от директора на ОДБХ - Бургас, свързани с 

осъществяването на административнонаказателната дейност на дирекцията; участие в 

провеждането на конкурси за назначаване на държавни служители в ОДБХ - Бургас; участие 

в процедури по провеждане на обществени поръчки и други. 

Специализирана администрация включва три отдела: „Здравеопазване на 

животните“ (ЗЖ), „Контрол храни и граничен контрол“ (КХГК) и „Растителна защита“ (РЗ). 

Дейностите на служителите в отдел „Здравеопазване на животните“ включват: 

осъществяване на контрол по: здравеопазване на животните; спазване на правилата за 

защита и хуманно отношение към животните; ветеринарномедицинската практика; 

дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията в животновъдни обекти и при 

ограничаване и ликвидиране на заразни болести; изпълнение на мерките за профилактика, 

ограничаване и ликвидиране на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози; 

извършва проверки по сигнали за нарушения на законодателството, свързано с дейността на 

дирекцията; регистрация на животновъдните обекти и идентификация на животните; 

спазване на изискванията на законодателството, свързано с качество и безопасност на 

фуражите, регистрация и одобряване на обекти за производство, съхранение и търговия, 

хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследяване на фуражите; на 

дейностите и тяхното отчитане по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на 

СЖП; осъществяването на мерките за държавен контрол при търговията, съхранението и 

употребата на ВМП и други. През 2022 г. са: 

извършени 405 проверки по регистрация на животновъдни обекти; 

- издадени 36 бр. предписания за регистрация на животновъдни обекти; съставени 2 

бр. АУАН; 

извършени 386 бр. проверки по идентификация на животните; 

извършени 62 бр. проверки за дейността на ВЛЗ; 

извършени 84 бр. проверки по жалби и сигнали; 

извършени 32 бр. проверки, свързани с движение на животни. 

 

Дейностите на служителите в отдел „Контрол храни и граничен контрол“ 

включват: осъществяване на контрол на безопасността и качеството на храните, както и 

материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, добавки в храните, ензими и 

ароматизанти, хранителни добавки; правомерната употреба на наименования, символи и 

означения на храни със защитени географски наименования, храни с традиционно 

специфичен характер и етикетиране и представяне на биохрани в търговската мрежа, при 

необходимост извършва самостоятелно или съвместно е други органи надзор, проверки и 

инспекции, свързани с безопасността, качеството и контрола на храните в обектите за 

производство, съхранение и търговия с храни; официален граничен контрол на храни от 

неживотински произход, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/1793 на Комисията 



                    

относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи 

въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти 

(ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 

регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 

2018/1660 на Комисията (OB, L 277, 29.10.2019 г.) (Регламент (ЕС) 2019/1793); 

идентификационни и физически проверки, включително вземане на проби за лабораторен 

анализ, на продукти; обменя информация през системата TRACES - NT по отношение на 

осъществения официалния контрол; заверява официални документи, необходими за 

пускането на пазара на Общността на пратки храни от неживотински произход; обменя 

информация с Агенция "Митници" по отношение на вноса на пратките; извършва дейности 

по информиране на физически и юридически лица по отношение на изискванията на 

законодателството във връзка с въвеждането на пратките; прилагат стандартни оперативни 

процедури по отношение на пробовземането за съответните замърсители от пратките. 

Включват се в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласуват при 

необходимост устройствени планове, участват в оценката на съответствието на 

инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на 

одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дават 

становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация или участват в 

състава на държавните приемателни комисии за обекти за производство, преработка и/или 

дистрибуция на храни, по реда на Закона за устройство на територията. 

Дейностите, осъществявани от служителите на отдел „Растителна защита“, 

обхващат контрол на пазара и употребата на продукти за растителна защита /ПРЗ/ и торове и 

фитосанитарен контрол на растения, растителни продукти и други обекти на територията на 

страната, при внос, износ и реекспорт. През 2022 г. са издадени: 

- 64 становища по програмата за развитие на селските райони по Мярка 4.1, 6.1 и 

6.3. 

- 103 сертификата на земеделски производители, преминали обучение за 

професионални потребители на ПРЗ от втора професионална категория на употреба; 

- 13 бюлетина за поява, распространение, плътност, развитие, степен на 

нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделски култури. 

По националните програми за подпомагане на земеделските производители при борба 

с вредители по трайните насаждения, телени червеи по картофи и доматен миниращ молец 

за заверени 504 декларации. 

Служителите по растителна защита са взели участие в 53 комисии за щети от 

градушка, суша и за бракуване на трайни насаждения. 

 

Със Заповед на Министъра на земеделието и на изпълнителния директор на БАБХ са 

определени 67 постоянни обекта за наблюдение - болести и неприятели. 

В областна диагностична лаборатория по растително здраве се извършват 

лабораторни анализи на: 

- почва - нематологични анализи; 

- растителни части - ентомологични, хербологични, микологични, бактериологични и 

вирусологични анализи; 

- семена - хербологични и ентомологични анализи 

Лабораторията обслужва ОДБХ - Бургас, ОДБХ - Сливен и ОДБХ - Ямбол. За 

изминалата година са извършени 1 633 анализа на проби. 

 

II. Човешки ресурси 

Числеността на ОДБХ - Бургас е 82 /осемдесет и две/ щатни бройки по основно щатно 



                    

разписание и 6 /шест/ бройки, назначени по реда и условията на Постановление № 66 на МС. 

2 /две/ щатни бройки са определени за заемане от хора с трайни увреждания (чл.9а от 

ЗДСл)/лица с намалена работоспособност (чл.315 от КТ). 

Заетите щатни бройки са 81, като незаета за повече от шест месеца е 1 щатна бройка. 

75 щатни бройки са по служебно правоотношение и 7 по трудово правоотношение. 

През отчетния период няма наложени дисциплинарни наказания. 

 

III. Условия за осъществяване дейността на ОДБХ — Бургас 

През отчетната година ОДБХ - Бургас поддържа електронни регистри и регистри на 

хартия, свързани с предоставяне на услуги. Процесът по развитие на електронното 

управление все още не е приключил. Целта не електронното управление е да предоставя 

достъп, удобство и избор на гражданите и бизнеса, които търсят информация или услуга от 

страна на ОДБХ - Бургас. Модерните концепции за реализиране и предоставяне на е- услуги 

налагат създаването на системи за управление, базирани на интегриран подход. Към 

момента такъв инструментариум не е разработен и не е създадена необходимата 

административна рамка за използването му. За повишаване ефективното предоставяне на 

електронни услуги е необходимо те да бъдат проектирани с оглед на нуждите на 

потребителите, както и да се улесни достъпът до тях с архитектури, ориентирани към 

услугите, или „облаци“ от услуги. Стимулиране използването и предоставянето на 

електронните услуги се постига с намаляване на времето за предоставяне; намаляване на 

цената на предоставяните услуги; намаляване на броя на документите и облекчаване на 

процедурите; развиване на възможности за предоставяне на интегрирани услуги; развиване 

на възможности за предоставяне на еуслуги; премахване и облекчаване на административни 

режими. 

ОДБХ - Бургас извършва обмен на документи чрез Системата за електронен обмен 

на съобщения с другите администрации (СЕОС). Внедрена е и Системата за електронно 

връчване (е-Връчване) като система за управление на изпращането и/или получаването и 

съхраняването на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически 

лица при еднозначно удостоверяване на момента на изпращане, получаване и връчване, 

както и за гарантиране на авторството и интегритета на същите. 

През 2022 г. в ОДБХ - Бургас не е въведена система за управление на качеството. 

Не е въведена система за измерване на удовлетвореността на потребителите като част от 

мерките за подобряване на административното обслужване, чрез която да се получава 

информация за оценката, която дават потребителите на извършените административни 

услуги и да се установява връзка между тях и ОДБХ - Бургас. 

През отчетния период ОДБХ - Бургас отбелязва прилагането на добри практики за 

подобряване на административното си обслужване: не се издават удостоверения за 

регистрация на обекти на хартиен носител, а същите се въвеждат и актуализират електронно 

в Публичните регистрите на интернет страницата на БАБХ. 
 

През 2022 г, стриктно са спазвани нормативно определените срокове за обслужване 

на граждани. Повишена е квалификацията на служителите, заети в областта на 

административното обслужване. Анализирани и планирани са потребностите от обучение за 

повишаване на квалификацията на служителите, заети в областта на административното 

обслужване. Заложено е на такъв тип анализ и съответно са планирани обучения. 


