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I. ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие с разпоредбата на чл.63 от Закона за администрацията, Годишният доклад
за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2019 година отчита изпълнението на
поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерски съвет.
Настоящият Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик е
съставен със структура и съдържание в съответствие с Програма за управление на
правителството на Република България за периода 2017-2021 г. Към годишния доклад за
дейността на Областната администрация се изготвя анализ за цялостната дейност на
администрацията и предложения за подобряването и в съответствие със заложените цели. Този
анализ е съдържание на раздел III от настоящия доклад.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ
1. Външна политика
ПРИОРИТЕТ 2: Активно участие в изработването и реализирането на европейска политика и
задълбочаване на двустранните политически, икономически и културни отношения със
страните от Югоизточна Европа.
Цел 2: Европейска интеграция.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През месец април 2019 година Областният управител на Пазарджик взе участие в
двудневно работно посещение в Европейската комисия в Брюксел. Информационната визита за
областните управители от България се
осъществи по покана на ръководителя на
Представителството на Европейската комисия в България. В рамките на посещението областните
управители участваха в дискусии на теми: „Бъдещето на Европа", „Многогодишната финансова
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рамка", „Брекзит", „Европейската политика за заетост", „Бъдещето на Общата селскостопанска
политика", както и „Кохезионна политика 2021-2027 и България".
Областният управител и представители на Областна администрация Пазарджик участваха във
втората среща, международен семинар и обучителна визита по проект „REGIONS 4FOOD“ –
„REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма
Интеррег Европа на ЕС, която се проведе през месец юни 2019 година. От българска в
международния семинар взеха участие и представители на Фондация „Земята източник на
доходи“, Пловдивския аграрен университет и филиал на Технически университет-София.
Срещата се проведе в регион Пеи де ла Лоар, гр. Нант, Франция. Други участници бяха
представители на партньорите по проекта от Регионалното министерство на земеделието,
животновъдството, рибарството и устойчивото развитие на Андалусия (Испания), Областен съвет
на регион Pays de la Loire (Франция), НПО „ART-ER“ на регион Emilia Romagna (Италия), Областна
администрация на регион Limburg (Нидерландия) и университет Seinajoki на регион South
Ostrobothnia (Финландия). На срещата бяха представени резултатите от т.нар. регионално
картиране за степента на дигитализация и иновационно равнище на агро-хранителния сектор
във всеки от регионите партньори. В две последователни следобедни сесии всеки от
партньорите представи свои добри практики в областта на регионалните си политики за
подкрепа на иновациите в агро-хранителния сектор. В рамките на обучителната визита регионът
домакин представи своите добри практики с цел обмен на опит и прилагане на аспекти от тях от
останалите партньори, с оглед внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики във
връзка с цифровизацията на сектора.
През месец септември Областният управител участва във втора обучителна визита в регион
Андалусия , Испания за представяне на добри практики в областта на дигитализацията на агрохранителния сектор по проект „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални
стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. От българска страна се
включиха и представители на Аграрен университет Пловдив.
Цел 5: По-нататъшно задълбочаване на двустранните политически, икономически и културни
отношения със страните от Югоизточна Европа.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019 г. се проведоха два българо-турски бизнес форума с участието на
представители на бизнес средите от област Пазарджик и област Одрин. Събитията се
организираха от Областна администрация Пазарджик и Генералното консулство на Република
Турция в град Пловдив. Основната цел на проведените срещи беше продължаване на успешното
сътрудничество и активизирането на търговско-икономическите отношения на регионално ниво
между България и Турция. Във форума участваха представители на фирми, на бизнес сдружения
от област Пазарджик и членове на Търговско-промишлената палата на Одрин от секторите
земеделие и храни, туризъм, дървопреработване и производство на мебели. Пазарджик беше
домакин на първото събитие през месец април. Търговско-промишлената палата на Одрин
посрещна бизнес-делегация, водена от областния управител на Пазарджик през ноември в град
Одрин. В рамките на посещението се проведе и работна среща между областните управители
на Одрин, Пазарджик и Смолян. От област Пазарджик във форума се включиха собственици на
фирми и представители на: Сдружението на частните предприемачи и работодатели в гр.
Пазарджик, Сдружение на предприемачите Панагюрище, Сдружение на хотелиери и
ресторантьори Велинград и Западни Родопи, земеделски производители от региона. Основен
акцент в проведените бизнес форуми бяха т. нар. B2B срещи между българските и турски фирми,
в които участниците осъществиха личен контакт с потенциални бизнес партньори. В град Одрин,
фирмите от българска и турска страна имаха възможност да разгледат и се запознаят с дейността
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на фирми от стъклообработващата промишленост, цех за производство на мебели и шоурум,
компания за производство и търговия със строителни материали.
3. Регионална политика
ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано регионално развитие.
Цел 11: Подкрепа за опорни центрове в периферни райони от националната полицентрична
мрежа.
Цел 12: Намаляване на регионалните различия в степента на икономическото, социалното и
териториалното развитие.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Дейност на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик:
През 2019 г. беше проведено едно изнесено заседание на Областния съвет за развитие на
Област Пазарджик. На заседанието бяха поканени Народните представители от 13 МИР
Пазарджик, както и различни ръководители на териториални звена от областта.
Заседанието се проведе на 5-6 юни 2019 г. в гр. Батак. Бяха обсъдени следните теми и взети
следните решения:
o

o

o
o

o
o
o

o

Представяне на Методическите указания за разработване и прилагане на общински
планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) за периода 2021-2027 г.
Предприети действия от страна на АПИ за привеждане на изкуствените неравности и
пешеходните пътеки в съответствие с нормативните изисквания. Съвместни действие на
АПИ и общините – съгласувани общински програми по §1а, ал.1 от ДР на ЗДвП.
Програма на АПИ за строителство и ремонт на територията на Област Пазарджик за 2019
г. Предприети действия по изкърпване и маркировка по РПМ.
Проблеми и предизвикателства в областта на околната среда в Област Пазарджик –
управление на отпадъците в Област Пазарджик. Предприети действия за
нерегламентираните сметища. Изпълняват ли се предписанията към общините.
Състояние на язовирите в Област Пазарджик – дискусия. Нова информация за общините.
Информация за имоти държавна собственост, за които има искания за прехвърляне в
собственост на общините на основание чл.54 от ЗДС.
§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – подадени заявки и необходими действия от страна на общините за
възлагане от страна на Областния управител на изработването на планове по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ на тези територии. Информация за изпълнението на вече възложените планове.
Актуален въпрос от Община Батак.

Дейност на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.
През 2019 г. Областният управител участва в две от четирите заседания на РСР на ЮЦР, като на
първото упълномощен представител беше Зам. Областният управител г-н Йордан Кожухаров, а
на четвъртото упълномощен беше Главния секретар г-н Светлан Карталов.
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Първото заседание се проведе на 09.04.2019 г. в гр. Пловдив като бяха обсъдени следните теми
и взети следните решения:




Представяне и съгласуване на Стратегия за интегриран и устойчив туризъм на област
Пловдив 2019-2025г. в изпълнение на чл. 19, ал. 1, т.10 и чл. 21, т. 7 от Закона за
регионалното развитие, за което докладва г-жа Снежана Александрова – началник на
отдел „Координация и европейска интеграция“, Областна администрация Пловдив;
Представяне на проект „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution“ –
„Регионални стратегии за храни“, финансиран по Програма Интеррег Европа на
Европейския съюз. Докладваха г-жа Гергана Калоянова и г-жа Любов Тренкова –
експерти в Дирекция „АКРРДС“ на Областна администрация Пазарджик и координатори
по проекта.

Второто заседание се проведе на 25 юни 2019 г. в гр. Пловдив. Бяха обсъдени следните теми и
взети следните решения:






Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР (2014-2020);
Представяне на проект Въча;
Избор на заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.07.2019г. - 31.12.2019г.
под председателството на Областния управител на Област Смолян;
Представяне и обсъждане на Концепция на план за действие по проект STOB regions –
унаследяване и трансфер на бизнес, съфинансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа;
Представяне на информация за изпълнението на операциите по оперативните програми,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за
периода 2014-2020 г.

Третото заседание се проведе на 26 юли 2019 г. в гр. Смолян. Бяха обсъдени следните теми и
взети следните решения:




Стратегически консултации за бъдещия подход за регионално развитие – дискусия с
представители на Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка);
Представяне и обсъждане на изготвения социално-икономически анализ на районите в
Република България;
Избор на представители на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в
тематичните работни групи за изготвяне на оперативните програми за периода 2021 2027г.

Четвъртото заседание се проведе на 14 ноември 2019 г. в гр. Смолян. Бяха обсъдени следните
теми и взети следните решения:
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Представяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие;
Представяне на напредъка в изготвянето на стратегическите документи за
регионално развитие за периода 2021-2027 г.;
Представяне на резултатите от извършени дейности по проект „Бъдещето е във Ваши
ръце“ - добри практики и препоръките за подобряване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и наблюдение на регионалната политика.
Отличаване на най-добрите примери по области и общини;
Отбелязване на 150 години от създаването на Българска академия на науките.
Възможности за подкрепа на решение на РСР на ЮЦР за „Определяне на Родопите
за пилотен планински район за развитие през настоящият и следващ планов период”;
Вземане на решение за подкрепа на предложение към Агенция „Пътна
инфраструктура”, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и Комитета за наблюдение на ОП "Транспорт и транспортна
инфраструктура" 2014 - 2020 г.

4. Социална и демографска политика
ПРИОРИТЕТ 7: Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда.
Цел 26: Повишаване предлагането на подготвена съгласно потребностите на работодателите
работна сила.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019г. Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област
Пазарджик проведе общо четири редовни заседания, по приетия план за работа за 2019 година.
На свое заседание, проведено на 21.02.2019 г., Комисията по заетостта обсъди и
съгласува държавен план-прием в профилирани и професионални паралелки за учебна
2019/2020 г. Държавен план-прием в профилирани и професионални паралелки бе обявен в 41
училища на територията на областта. Той предвиждаше профилирано обучение да предложат
18 средни училища, в т.ч. трите профилирани гимназии в град Пазарджик (ЕГ „Б. Брехт", ПМГ „К.
Величков" и гимназия „Иван С. Аксаков". Професионално образование и обучение да се
реализира в 26 училища, от които 15 професионални гимназии и 7 средни училища. Обучението
бе застъпено по професии и специалности от повече от 20 професионални направления, като 17
от паралелките са по технически и ИТ професии и специалности от Професионално направление
Компютърни науки, Приложна информатика, Електротехника и енергетика, Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна технология. Професионалното обучение по
професии и специалности, предложено за учебната 2019/2020 г. във всички училища, бе
подкрепено от местния бизнес. В предложението на РУО-Пазарджик за прием по професии и
специалности бяха включени и 9 паралелки – дуална система на обучение, към които се
наблюдава засилване на интереса от страна на учениците и техните родители. За цялата област
прием в тази нова форма на обучение се предложи да има вече в пет професионални гимназии
и едно средно училище по професии и специалности в общините Пазарджик, Велинград,
Панагюрище, Пещера и Сърница. Всички паралелки за обучение чрез работа бяха заявени от
страна на бизнеса в лицето на „Асарел-Медет" АД – Панагюрище, „Оптикоелектрон груп" АД - гр.
Панагюрище, „Биовет" АД – Пещера, „Ди Ес Смит България" АД, „Монди Стамболийски" ЕАД,
Регионалната камара на строителите в България. За учебната 2019/2020 година е заявен прием
и в 4 паралелки задочна форма в ПГД „ Ив. Вазов" – гр. Велинград, ПГСС „Царица Йоанна" – гр.
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Пазарджик, ПГХХТ- гр. Пазарджик и ПГМЗС – гр. Септември. При общ брой ученици, завършващи
основно образование през 2018/2019 год. 2284, разчетът бе за общ брой паралелки дневна
форма на обучение – 100, профилирани паралелки – 37 и професионални – 63.
По време на заседанието бяха представени и основните акценти в Националния план за
действие по заетостта за 2019 г., включително и 429 434 лв. - финансовите средства за област
Пазарджик, които следваше да бъдат усвоени за разработването и реализацията на Регионални
програми за заетост. По предложение на комисията, със заповед на Областния управител бе
сформирана работна група, която да набира и обработва информация за потребностите на
работодателите от работна сила в Област Пазарджик.
На проведено на 12 април 2019, второ за годината, заседание на Комисията по заетостта
бяха обсъдени и резултатите от проведено в периода февруари-март 2019 година проучване
сред работодателите от област Пазарджик относно потребностите от работна сила. В
проучването взеха участие 83 работодатели, които представляваха 68% от извадката. От
проведения преглед и анализ на резултатите от проучването бяха изведени няколко основни
изводи. Първо, като необходими и важни, според работодателите, се откроиха Уменията за
самоконтрол и дисциплината и Уменията за работа под напрежение, като към тях се добавят и
умения за общуване на официалния български език. Второ, установи се тенденция за
стабилизиране на заетостта – работодателите изпитват недостиг, основно, от квалифицирани
кадри и поради това се стремят да защитят заетите работни места от конкуренцията,
предлагайки постоянна заетост, на пълен работен ден, и не предвиждат, в мнозинството си,
промени в броя на заетите. Трето, половината от прогнозираните работни места през
следващите проучването шест месеца се очакват в областта на дърводобива и
дървопреработването. Нови работни места се очакваше да се откриват за шофьори и преводачи.
Четвърто, през следващите проучването 3-5 години половината от потребните специалисти със
средно образование се очаква да са в сферата на производствените технологии на
преработващата промишленост – дървесина, хартия, пластмаси, стъкло, както и в
производството на текстил, облекло, обувки и кожи, а така също и на храни. Пето, повече от
половината от потребните работници без специална квалификация през следващите
проучването 12 месеца се очакваха да са в селското, горското и рибното стопанство.
На свое трето редовно заседание, проведено на 30 април 2019, Комисията по заетостта
обсъди проекта за Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2019 година.
Проектът съдържаше предложение за разкриване на 102 работни места, от тях 101 за 6 месеца
заетост – 96 на пълно работно време (8 часа) и 5 на непълно работно време (6 часа), както и 1
работно място за 5 месеца заетост на непълно работно време (6 часа). Проектните предложения
бяха за заетост на целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“,
съгласно РМС 20/2019 г., както следва:







Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито
са заети – 14 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден ;
Безработни над 50-годишна възраст – 45 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден;
Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и
недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование
(включително от ромски произход) – 19 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден;
Хора с увреждания – 3 лица на пълен и 1 лице на непълен работен ден;
Продължително безработни лица – 15 лица на пълен и 2 лица на непълен работен ден.
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Разпределението по общини на заявената заетост бе, както следва: на пълно работно време,
за период от шест месеца - Община Велинград – 21, Община Сърница – 12, Община Ракитово –
10, Община Септември – 10, Община Пазарджик – 9, Община Лесичово – 8, Община Брацигово –
6, Община Батак – 6, Община Панагюрище – 5, Община Пещера – 4, Община Стрелча – 3, а така
също и Областна администрация Пазарджик - 2. На непълно работно време (6 часа), за период
от шест месеца, Община Белово предложи заетост за 5 лица и към това, за период от 5 месеца на 1 лице. Постъпилите от общините предложения изискваха за удовлетворяването им
финансови средства общо в размер на 421225 лева, който, заедно с други 8209 лева, предвидени
за Областна администрация Пазарджик, изпълниха определената за Област Пазарджик квота от
429434 лева без остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма
за заетост на област Пазарджик за 2019 година се предвиждаше да вложат в изпълнението
общата сума от 9026 – основно за разходи за инструменти, работно облекло, защитни средства
за назначените лица. Предвиждаше се Регионалната програма за заетост на област Пазарджик
за 2019 година да се изпълнява в периода от 01.06.2019 г. до 31.12.2019 г.
Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2019 година бе утвърдена от
министъра на труда и социалната политика без забележки и изменения и възложена за
изпълнение в срок.
На своето четвърто редовно заседание, проведено на 17 октомври 2019, Комисията по
заетостта към Областния съвет за развитие обсъди и прие Информация за потребностите на
работодателите от работна сила в област Пазарджик към 20 септември 2019.
Информацията бе изготвена от работната група, сформирана със заповед на Областния
управител. Анкетната карта съдържаше общо 19 въпроса, от които 8 въпроса свързани с
демографията на предприятията (наименование, ЕИК, брой заети, сектор на дейности и т.н.) и 11
въпроса, касаещи конкретната тематика на изследването (знания, умения, компетентности и
т.н.). Проведени бяха общо 99 реални анкети, с норма на отговоряемост от 56,6%, малко пониска от средната за страната (57.39%). От проведения преглед и анализ на резултатите от
проучването бяха изведени следните основни изводи:









Като необходими и важни, според анкетираните работодатели са, на първо място, Уменията
за самоконтрол и дисциплината и, на второ място, Уменията за работа под напрежение;
Уменията за общуването на официалния за страната български език са посочени от
работодателите като най-важна за персонала компетентност. Тези умения са необходими за
ефективни обучения за повишаване на квалификацията на работещите;
Общо 85,7% от анкетирани работодатели не предвиждат промяна в числеността на
персонала през следващите 6 месеца, което, заедно с това, че постоянната заетост е
предпочитана от 90% от работодателите, е знак за стабилитет на заетостта и удовлетворена
потребност от кадри. Заедно с това, 85,1% от анкетираните работодатели посочват
затруднения при намиране на квалифицирана работна ръка.
Търсене на работна сила през следващите 6 месеца очертава доминираща позиция на
първичния пазар на труда на работодателите в сферата на общественото хранене –
професиите Готвач, Сервитьор-барман и Работник в заведенията за хранене и развлечения
формират съществена част от прогнозната заетост;
Близо 40% от прогнозираната нова заетост на специалисти с висше образование през
следващите 12 месеца се поделя между професиите Преподавател, Специалист софтуер и
Технолог-програмист. Около 40% от потребните работници без специална квалификация
през следващите 12 месеца са Работници в преработващата промишленост (28%) и
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Работници в добивната промишленост и строителството (11%). Работници в селското,
горското и рибното стопанство съставляват 22,25% от потребните работници без
квалификация.
Приетата от Комисията по заетостта информация за потребностите на работодателите от
Област Пазарджик от работна сила бе представена на Агенцията по заетостта за обобщаване на
национално ниво.

ПРИОРИТЕТ 11: Гарантиране на правата на хората с увреждания
Цел 36: Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората
с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социалноикономическата им защита.
Цел 37: Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на
хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост, ефективно управление и
контрол на финансовите средства и облекчаване на административната процедура.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Със свое писмо №9102-2/20.09.2019 г. до областните управители в страната
Министърът на труда и социалната политика г-н Бисер Петков даде указания за прилагане на
Закона за хората с увреждания – създаване на областни съвети за провеждане на политиката за
правата на хората с увреждания и определяне на координатори по правата на хората с
увреждания в областите. В изпълнение на получените указания, на основание чл.32, ал.1 от
Закона за администрацията, във връзка с чл.18 и чл. 19 от Закона за хората с увреждания, и чл.7,
т.34 от Устройствения правилник на областните администрации, Областният управител на област
Пазарджик г-н Стефан Мирев със своя заповед № РД-234 /23.10.2019 г. определи структура и
състав на Областен съвет за провеждане на политиката за правата на хората с увреждания в
област Пазарджик и утвърди Правила за устройството и дейността на областния съвет за
провеждане на политиката за правата на хората с увреждания в област Пазарджик. Със
същата заповед Областният управител възложи функциите на координатор по правата на хората
с увреждания в област Пазарджик по смисъла на чл.18, ал1 и ал.2 ЗХУ на г-н Светлан Карталов,
Главен секретар на Областна администрация – Пазарджик.
През месец януари в Пазарджик се проведе обучение на екипи за работа с деца с
увреждания по проект на Агенция за социално подпомагане в рамките на проект „Повишаване
на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното
подпомагане“. Включиха се екипи от действащи социални услуги, с участието на над 50 социални
работници и ръководители на социални услуги за работа с деца с различни увреждания.
Обучението включваше изграждане на специфични компетентности – знания, умения и нагласи
– за работа с деца с увреждания, в съответствие със здравния им статус. Участниците упражняват
уменията си за създаване и работа в интердисциплинарни екипи. То е насочено към изграждане
на специфичен капацитет за доставка на социални услуги с повишаващо се качество и е в
подкрепа на изпълнението на стратегията за развитие на социалните услуги в област Пазарджик.
ПРИОРИТЕТ 12: Постигане на по-висок жизнен стандарт, чрез партньорство с бизнеса,
гражданите и социалните партньори.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Продължава дейността в рамките на Работна група „Регионална партньорска
мрежа“, създадена със заповед на Министъра на икономиката във връзка с изпълнение на
целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г.
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(ИСИС). Също така, в рамките на проекта Region4FOOD си сътрудничим активно с фирми от агрохранителния сектор за анализиране и подобряване на възможностите за цифровизация на
сектор.
5. Обществен ред и сигурност
ПРИОРИТЕТ 16: Противодействие на тероризма, организираната престъпност и корупцията.
Цел 48: Ефективно противодействие на тероризма, организираната престъпност и
корупцията.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение на План за изпълнение на мерките по Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020 г.), с оглед
предстоящите през 2019 година избори за представители на Република България в Европейския
парламент и местните избори, Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията
реши работата на ОСППК през 2019 година да бъде с фокус основно върху изпълнението на
Приоритет 3: Противодействие на политическата корупция с акцент върху „изборната корупция"
и Приоритет 6: Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията от Плана.
В утвърдения план за дейността на Съвета през 2019 г. бяха предвидени следните дейности:






Провеждане на Комуникационна антикорупционна кампания за противодействие срещу
контролирания и купения вот. ОСППК реши, със съдействието на общините от областта и
органите на МВР, да се проведат антикорупционни обучения на избиратели-ученици, които
за първи път ще упражнят правото си на вот в избора за представители на Република
България в Европейски парламента и на местните избори през 2019 година.
Участие в публичната част на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез търгове и
конкурси, организирани от общините на територията на област Пазарджик, както и на
шестмесечни и годишни информации за постъпили сигнали за корупция до териториалните
звена на изпълнителната власт и кметове на общини. Предвижда се организиране и
провеждане на антикорупционни обучения, кръгли маси и форуми.
ОСППК реши на следващото си заседание да разгледа и утвърди статут и процедура за
номиниране и присъждане на отличия за печатни и електронни регионални и местни медии
и отделни журналисти, отразяващи теми, свързани с превенцията и противодействието на
корупцията в област Пазарджик.

В контекста на насрочените местни избори, по време на второто за годината свое заседание,
Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията обсъди противодействието на
престъпленията срещу политическите права на гражданите, контролиран и купен вот, рискове и
мерки за управлението им.

ОСППК препоръча провеждане на антикорупционно обучение на избиратели - ученици,
които за първи път ще упражнят правото си на вот в местни избори - 2019 година. То бе
предвидено да се проведе от членове на ОИК, по инициатива и решение на ОИК в общините,
или от класните ръководители в часовете по гражданско образование, с използване на
материали, предоставени от ЦИК с цел разясняване правата и задълженията на българските
граждани във връзка с предстоящия избор.
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Областна администрация разпространи предоставени от ЦИК печатни материали –
информационни табла, брошури, дипляни - във всички поделения и офиси, осъществяващи
административно обслужване на гражданите.
На 16 октомври екип членове на ЦИК проведе обучение на общинските избирателни
комисии в област Пазарджик, с участието на представители на Областна администрация,
общинските администрации, МВР, „Информационно обслужване“ АД, ГРАО, РДПБЗН и др. с
функции по организационно и техническо обезпечаване на предстоящия избор.

ПРИОРИТЕТ 18: Ефективна защита на населението от бедствия и аварии и регламентиране на
отношенията между доброволците и органите на централна и местна власт.
Цел 53: Регламентирани отношения между доброволците и органите на централна и местна
власт при преодоляването на последствията от бедствия, аварии и опазване на общественият
ред.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: ИЗПЪЛНЕНИЕ: Областният съвет за намаляване риска от бедствия проведе свое
редовно заседание на 17.07.2019г. на което гласува и прие представеният нов Областен план за
защита при бедствия. Плана е разработен съгласно новите Указания на ГД „ПБЗН“- МВР. Във
връзка с изискването на Закона за защита при бедствия, областния план е изпратен за
съгласуване от Министъра на вътрешните работи. От общините от състава на област Пазарджик,
седем общини са съгласували своите планове с Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия, съответно съгласувани от Областния управител като Председател на ОСНРБ, като при
пет общини плановете за защита при бедствия са представени пред общинските съвети и са
приети с тяхно Решение.

ПРИОРИТЕТ 20: Засилване на контролната дейност върху участниците в движението по
пътищата.
Цел 55: Подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътно-транспортния
травматизъм.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Стратегията за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 20172020 е разработена, приета от Областната комисия за безопасност на движението по пътищата
и се прилага през 2017 в изпълнение на т.2 от РМС 946/2011 г. на Министерски съвет, с което бе
одобрена Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата
в Република България за периода 2011-2020 година.
Основната стратегическа цел, която стратегията поставя е В периода 2017-2020 година да
задържим броя на загиналите при ПТП на територията на Област Пазарджик до не повече
от 20 годишно, а на ранените – до не повече от 160 годишно. Тактическите цели с най-висок
приоритет, произтичащи от нея са:




Да намалим наполовина жертвите на ПТП поради несъобразена скорост.
Да намалим с една трета жертвите на ПТП на територията на общините Пазарджик и
Септември.
Да намалим с една трета жертвите на ПТП през месеците юни-август.
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През 2019 година Областната комисия за безопасност на движението по пътищата (ОКБДП)
проведе 3 заседания, вкл. 1 неприсъствено.






Дата на заседанието: 11 април 2019. ОКБДП обсъди представения Доклад на Началник
сектор „Пътна полиция“ гл. инсп. Асен Гешев за състоянието на безопасността на движението
през 2018 и мерки за нейното подобряване през 2019 и информация относно състоянието на
безопасността на движението по пътищата в Област Пазарджик през първото тримесечие на
2019 година. Обсъден бе проекта на Годишен доклад за дейността за подобряване на
безопасността на движението по пътищата в област Пазарджик за 2018 г. и проекта на Планпрограма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Пазарджик
за периода 2019-2020 г., които бяха представени в ДАБДП за одобрение.
Дата на заседанието: Свикано на 13.05.2019 г. ОКБДП, неприсъствено, утвърди ревизирани
проекти на Годишен доклад за дейността за подобряване на безопасността на движението
по пътищата в област Пазарджик за 2018 г. и План-програма за подобряване на
безопасността на движението по пътищата в област Пазарджик за периода 2019-2020 г. – в
изпълнение на указаното с писмо №05.40-11/02.05.2019 г. на ДАБДП
Дата на заседанието: 18 октомври 2019. ОКБДП обсъди и прие Информация относно
изпълнението на дейностите по БДП през трето тримесечие на 2019 година, представена от
членовете на ОКБДП – по звена и общини, съгласно указанията на ДАБДП.

В изпълнение на планираното, в Областна администрация бе създадена Система за
управление на пътната безопасност на Областна администрация Пазарджик в съответствие със
стандарта БДС ISO 39001:2014 и приложена към нея Стандартизирана система от мерки за
подобряване на безопасността на движение по пътищата в администрацията и Декларация на
ръководството относно политика и цели на пътната безопасност в Областна администрация
Пазарджик.
Статистика за 2019 г. и сравнение с 2018 г. за областта относно пътнотранспортните
произшествия, общо през 2019 (2018): 751 (800), е както следва:
•

Тежки ПТП: 247 (257)

•

Загинали: 23 (15)

•

Ранени: 329 (329)
Намален е броят на тежките ПТП – с 3,9%, увеличен е броят на загиналите – с 53,3%.

Намаляването на общия брой на ПТП, включително тежки ПТП, не води до намаляване
на жертвите. Пътнотранспортният травматизъм през отчетния период на 2019 година се
определя от повишената тежест на тежките ПТП, а не от броя им, който намалява. С висок принос
са участъците от високоскоростните пътища – АМ Тракия, в натоварените с интензивен трафик
периоди от годината (2019, трето тримесечие – 47,3% от всички ПТП, без загинали, но с 14
ранени). Анализът на ефективността на изпълнените мерки през 2019 г. за областта сочи, че
приложените мерки са били ефективни по отношение на намаляване на броя на ПТП, но не и по
отношение на тяхната тежест. Основен фактор, формиращ тежестта на ПТП, е уязвимостта на
жертвите – особено на пешеходците и велосипедистите, в границите на населените места и
извън тях. Традиционен рисков фактор спрямо тежестта на ПТП е превишената и несъобразена
скорост. По пътищата собственост на общините през 2019 година няма ПТП и жертви, дължащи
се на техническото състояние на пътя.
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Изводите относно ролята на заинтересованите страни са, че държавата и общините
демонстрират ангажираност в политиките по БДП, включително и чрез финансов ангажимент за
инвестиции в безопасност на пътя. Осъзнати и споделени са социалната отговорност и общата
воля на органите на местното самоуправление, на едноличните териториални органи на
изпълнителната власт, на териториалните звена на централните администрации на
изпълнителната власт, на обществените организации и на хората от местните общности на
областта за защита на здравето и живота на гражданите и гостите на област Пазарджик при
движение по пътищата ѝ. Институциите отговорни за състоянието на безопасността на
движението по пътната мрежа в област Пазарджик изпълняват дейностите и задълженията си
спрямо техните правомощия. Едни от основните функции на сектор „Пътна полиция“ към ОД на
МВР осъществява контрол за спазването на правилата за движение и техническата изправност
на движещите се по пътищата отворени за обществено ползване превозни средства. Организира
и осъществява специализирана превантивна дейност за ограничаване на пътно-транспортните
произшествия. Анализира причините за настъпване на пътнотранспортни произшествия и
предприема мерки за тяхното ограничаване. През докладваният период част от изпълнените
ангажименти са свързани с ограничаване дисциплиниране на участници в движението по
пътищата, съвместни инициативи с РУО, РЗИ и общините за обучение и възпитание на деца и
ученици за безопасно поведение на пътя, както и изготвяне на анализи на пътната обстановка и
набелязване на конкретни мерки за нейното подобряване. На територията на област Пазарджик,
Областното пътно управление стопанисва и поддържа 723,416км републиканска пътна мрежа и
се грижи за безопасността на движението по нея. Съвместно с ОД на МВР, сектор „Пътна
полиция“ и Института по пътища и мостове, в ОПУ се вземат мерки и по обезопасяването на
участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, извършват се и периодични
инспекции по пътна безопасност на съществуващата пътна мрежа от републикански пътища. РУО
Пазарджик, като институция, която също е сериозно ангажирана с подобряването на пътната
безопасност съвместно с ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ провежда беседи с ученици в
училища и детски градини. Областният отдел “Автомобилна администрация“ Пазарджик
осъществява контрол и регулация на обществения превоз на пътници и товари, автомобилни
превози на опасни товари, техническата изправност на превозните средства, одобряване на
превозни средства, придобиването на правоспособност за управление на МПС и повишаване
квалификацията на водачите. Усилията на общините на територията на област Пазарджик са
насочени към поддръжката на общинската пътна мрежа и организацията на движението в
населените места. БЧК провеждат обучение по първа долекарска помощ на кандидат водачи на
МПС, работници и служители на фирми и членове на доброволни формирования.
Добра е практиката на взаимодействие на РДПБСН и Сектор Пътна полиция, заедно с
ЦСМП, при отстраняване на последствията от тежки ПТП и грижа за пострадалите през 2019
година. Екипи на РДПБЗН с общо 272 бр. (през 2018 са били 90) участвали служители са работели
по 75 бр. тежки ПТП (през 2018 са били 24 бр.). Само през последните три месеца на 2019 година
ЦСМП се е погрижил за 104 пострадали в 71 тежки ПТП лица, при средно време за реакция от
8,87 мин. (декември 2019) до 12,7 мин. (октомври 2019).
Една от прилаганите форми на работа с доказана ефективност и ефикасност са
съвместните (комплексни) проверки. През 2019 година Областният отдел „Автомобилна
администрация“ – Пазарджик е провел 39 проверки, съвместно със служители на ОДМВР –
Пазарджик, както и една – с участие на органите на НАП.
През последните години, както и през 2019 година, се утвърди добрата съвместна
практика на ОДМВР, РУО и РЗИ за провеждане на беседи и обучения на деца и ученици по
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въпросите на БДП. При участието в конкурса „Годишни награди за пътна безопасност – 2019“, в
категория „Инициативи за пътна безопасност в образователните институции“, от общо 26
участници, 13 са образователни институции – училища и детски градини – от област Пазарджик.
На сайта на РУО Пазарджик е достъпна информация за прилаганите мерки по БДП в училищата
и детските градини – за популяризиране на добрите практики и резултатите от тях.

6. Финанси
ПРИОРИТЕТ 21: Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо
развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда.
Цел 58: Консервативно и ефективно управление на държавното съкровище.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Управление и разпореждане с имоти и вещи държавна собственост
I. Право на пристрояване и надстрояване:
1. Заповед № ДС-81/03.04.2019 г. за учредяване на ограничено вещно право на пристрояване
към законно построена сграда, попадаща върху имот частна държавна собственост и последващ
Договор № Д-13/05.04.2019 г., сключен между Областен управител и Мария Валентинова
Банкова.
2. Заповед № ДС-80/03.04.2019 г. за учредяване на ограничено вещно право на пристрояване и
надстрояване към законно построена сграда, попадаща върху имот частна държавна
собственост и последващ Договор № Д-16/15.04.2019 г., сключен между Областен управител и
Веселин Симеонов Арнаудов.
3. Заповед № ТУ-242/24.10.2019 г. за учредяване на ограничено вещно право на пристрояване
към законно построена сграда, попадаща върху имот частна държавна собственост и последващ
Договор № Д-82/30.10.2019 г., сключен между Областен управител и Симеон Георгиев Маринов.
4. Заповед № ТУ-231/22.10.2019 г. за учредяване на ограничено вещно право на пристрояване
и надстрояване към законно построена сграда, попадаща върху имот частна държавна
собственост и последващ Договор № Д-83/30.10.2019 г., сключен между Областен управител и
Величка Стоянова Кирева, и Рангел Георгиев Кирев.
5. Заповед № ТУ-232/22.10.2019 г. за учредяване на ограничено вещно право на пристрояване
и надстрояване към законно построена сграда, попадаща върху имот частна държавна
собственост и последващ Договор № Д-81/30.10.2019 г., сключен между Областен управител и
Георги Неделчев Гайдаджиев.
6. Заповед № ТУ-280/12.12.2019 г. за учредяване на ограничено вещно право на пристрояване
към законно построена сграда, попадаща върху имот частна държавна собственост и последващ
Договор № Д-94/16.12.2019 г., сключен между Областен управител и Николай Иванов Пешунов.
II. Продажби на имоти – частна държавна собственост:
1.
Продажба на търг на УПИ X с площ 930 кв. м. в кв. 117 по плана на гр. Стрелча, обл.
Пазарджик на „ДИВИКА“ ООД, съгласно Заповед ДС 55-15.03. 2019 г. на цена от 7 701.00 лв. без
ДДС;
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2.
Продажба на търг на УПИ V с площ 1380 кв. м. в кв. 117 по плана на гр. гр. Стрелча, обл.
Пазарджик на ЗП Вельо Илиев Вельов, съгласно Заповед ДС 55-15.03. 2019 г. на цена от 11 402.00
лв. без ДДС;
3.
Продажба на търг на ПИ 000733 с площ 932 кв.м., ведно с построената в него едноетажна
сграда със застроена площ 41 кв.м. в з-щето на с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик на Ангел
Дамов, съгласно Заповед ДС 55-15.03. 2019 г. на цена от 7 800.00 лв. без ДДС;
4.
Продажба на търг на двуетажна сграда със застроена площ 50 кв.м., находяща се в УПИ
XIII-Ветеринарна лечебница в кв. 25 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград, обл. Пазарджик
на Мехмед Шондров, съгласно Заповед ДС 157-24.06.2019 г. на цена от 7 700.00 лв. без ДДС;
5.
Продажба на търг на ПИ с идентификатор 30572.50.44 с площ 1127 кв.м. по КККР на с.
Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ведно с построените в него двуетажна сграда с
идентификатор 30572.50.44.1 със застроена площ 70 кв.м. и едноетажна селскостопанска сграда
със застроена площ 66 кв.м. на Асен Стойнов, съгласно Заповед ДС 157-24.06.2019 г. на цена 19
020.00 лв. без ДДС;
6.
Продажба на търг на ПИ с идентификатор 36124.501.537 с площ 372 кв.м. по КККР на с.
Капитан Димитриево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ведно с построената в него едноетажна
сграда с идентификатор 36124.501.537.1 със застроена площ 56 кв.м. на „АГРО ИНВЕСТ 999“
ЕООД, съгласно Заповед ДС 157-24.06.2019 г. на цена 5 250.00 лв. без ДДС;
7.
Продажба чрез прекратяване на съсобственост на 407/1332 кв.м. ид. части от УПИ IVСтопанска дейност в кв.18 по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик на
„ИВАТОН“ ЕООД, съгласно Заповед ДС 136-05.06.2019 г. на цена 6 610.00 лв. без ДДС;
8.
Продажба на апартамент, находящ се на 2-ри етаж от жилищен блок на ул. „Росица“ №44
в гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, представляващ СО с идентификатор 55155.528.134.1.5 с площ
45,23 кв.м., изба с площ 13,50 кв.м. и 3,52% ид.ч. от общите части на сградата на Кристиян Илиев,
съгласно Заповед ПД-4 /16.01.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на цена 7 333.70 лв без ДДС;
9.
Продажба на търг на УПИ XXIII-27 с площ 395 кв. м. по парцеларен план на Стопански
двор “Голяма махала“, с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик на Димитър Рашков,
съгласно Заповед ДС 188-08.08. 2019 г. на цена от 8 040.00 лв. без ДДС.
III. Безвъзмездно предоставяне право на управление
През 2019 г. по реда на чл. 54 от ЗДС Областния управител на област Пазарджик е предоставил в
собственост на общини за изпълнение на техните функции, държавни имоти, както следва:
1. С Договор № Д-60/13.06.2019 г. Община Септември е придобила имоти, отнети от Национална
компания „Железопътна инфраструктура“:





Поземлен имот с пл.№607 с площ 7210 кв.м., представляващ част от закритата линия на
релсов транспорт/ж.п. линия Пазарджик-Варвара/.
Поземлен имот с пл.№608 с площ 10552 кв.м., представляващ част от закритата линия на
релсов транспорт/ж.п. линия Пазарджик-Варвара/.
Поземлен имот с пл.№730 с площ 1766 кв.м., представляващ част от закритата линия на
релсов транспорт/ж.п. линия Пазарджик-Варвара/.
Поземлен имот с пл.№731 с площ 1518 кв.м., представляващ част от закритата линия на
релсов транспорт/ж.п. линия Пазарджик-Варвара/.
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Имотите са предоставени за реализиране на проект за изграждане на велосипедна алея,
свързваща селата Варвара и Ветрен дол. За същите са съставени актове за публична общинска
собственост.
2. С Договор Д-92/10.12.2019 г. Община Септември е придобила имот, отнет от Министерство на
здравеопазването:
УПИ I – „Санаториум“ в кв. 105 (сто и пет) по плана на гр. Ветрен, целият с площ от 13 100
(тринадесет хиляди и сто) кв.м., находящ се в гр. Ветрен, ведно с построените в него:
1. Двуетажна масивна сграда – Заведение за социални грижи със застроена площ от 572 кв.м.;
2. Едноетажна масивна сграда – Склад със застроена площ от 36 кв.м.;
3. Едноетажна масивна сграда – За енергопроизводство със застроена площ от 30 кв.м.;
4. Едноетажна масивна промишлена сграда със застроена площ от 17 кв.м.;
5. Едноетажна масивна промишлена сграда със застроена площ от 32 кв.м.;
6. Едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 126 кв.м.;
7. Едноетажна масивна селскостопанска сграда със застроена площ от 59 кв.м.;
8. Едноетажна масивна селскостопанска сграда със застроена площ от 58 кв.м.
Имотите са предоставени за изграждане на Център за социална рехабилитация и
интеграция на деца и пълнолетни лица с увреждания.
IV. Отдаване под наем
На основание чл.19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл.13, ал. 4 от ППЗДС, част от самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 55155.503.743.1.19 с полезна площ на частта 290 кв. м., с адрес град
Пазарджик, улица „Виделина“ №10, вх. Б, ет.1 в град Пазарджик, отдаден под наем чрез търг на
ЕТ „Пейчо Пейчев“
Изпълнение на бюджета на Областна администрация за 2019 година
Изпълнението на приходите по бюджета на Областна администрация Пазарджик към
четвърто тримесечие на 2019 г. е в размер на 172238 лв. От тях 58366 лв. са от наеми на имоти
държавна собственост и 28001лв. от наем на земя. Приходи от държавни такси в размер на
13220 лв. , режийни разноски 1978лв. и 994 лв. тръжни документи.
За дължимия от бюджетните предприятия данък върху приходите по ЗКПО е внесен
данък в размер на 4788 лв., а по ЗДДС съгласно месечни справки - декларации за данък върху
добавената стойност е внесен 24987 лв. данък.
Общите разходи по бюджета на Областна администрация Пазарджик са в размер на
951407 лв. като изпълнението в частта на заплати и възнаграждения за персонала и
задължителните осигурителни вноски е в рамките на уточнения план .
Има извършени разходи в §02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”,
където са отчетени изплатени възнаграждения на нещатен персонал в ОА д.121, граждански
договор за поддръжка парна инсталация - зимен период , болнични , възнаграждения по
програми от Бюрото по труда, разходи за представително облекло на държавните служители и
СБКО за 2019г.
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Към 31.12.2019г. Областна администрация Пазарджик няма просрочени текущи
задължения .
Към 31.12.2019г. Областна администрация Пазарджик има просрочени вземания в
размер на 17020, от които 16794 лв. са несъбрани наеми от минали години. Предприети са
действия за събирането им по съдебен път и с уведомителни писма.
В общия бюджет са и дейност 282 „ОМП” .Всички разходи за издръжка(ток, вода,
телефон, пр. газ и др.) се поемат от бюджета на ОА Пазарджик и се отчитат в дейност
121”Администрация".За изплащане на възнаграждения, СБКО и осигуровки по дейност 282 към
31.12.2019 г. са изразходвани средства в размер на 56585 лв., по §10-00 “Издръжка” се отчитат
само разходите за тонизиращи напитки в размер на 272 лв. и работно облекло за 750 лв.
Изпълнението по дейност 532”Програми за временна заетост” е в размер на 24259 лв. за
възнаграждения и осигуровки по програма ЗХТОУ, Регионална програма и програма Подкрепа
преди пенсиониране.
Областна администрация Пазарджик изпълнява проект EVOTION по програма HORIZON
2020 „Управление , основно на обективни данни за слухови увреждания: формулиране на
политики в общественото здравеопазване, основно на съчетаване на аналитични „големи
данни” със симулационни модели” на ЕС.
Начално салдо към 01.01.2018г по валутна бюджетна сметка на ОА Пазарджик е в размер
на 76924 лв. (39331 EUR). Проектът ще се изпълнява три години до края на 2019 година.
Разходите за издръжка се извършват от валутната сметка в левова равностойност, а разходите
за възнаграждения чрез системата на СЕБРА и внасяне на тяхната равностойност и тази на
осигурителните вноски за сметка на работодателя и лицето по транзитна сметка, като
изпълнението по проекта се отчита в CEC. Към 31.12.2019 г. салдото по валутна бюджетна сметка
е в размер на 11003 лв.(14549EUR).Разходите в размер на 68884 лв. са отнесени в ДЕС и 222 лв.,
като курсова разлика.
Областна администрация Пазарджик изпълнява проект REGIONS 4FOOD. Програмата, по
която се изпълнява проекта е INTERREG EUROPE 2014-2020. Период на изпълнение на проекта:
юни 2018 - май 2023 г. Общият бюджет на проекта съгласно Програмата е 2 939 382 лв.
Размера на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 498 449 лв., Националното
съфинансиране е в размер на 440 903 лв. На 30.08.2018г по транзитна сметка на ОА Пазарджик
са постъпили 40 072 лв. от МРРБ. Към 31.12.2018г разходите са в размер на 29 330 лв. Началното
салдо от 10742 лв. към 01.01.2019г. е усвоено през първото тримесечие. Общо извършените
разходи към 31.12.2019г. са в размер на 80511 лв., от които 46756 лв. са без налично
финансиране /осигурени от бюджета на ОА Пазарджик/. Получен превод на 26.06.2019г. в
размер на 23033лв.(11777EUR)и курсова разлика 54 лв.
Извършен трансфер към общините в област Пазарджик за провеждане на избори през
2019г., както следва:



Провеждане на избори за Европейски парламент §61-02 – 414788 лв.
Провеждане на избори за общински съветници и кметове §61-02 – 1551046 лв.

Промяна в уточнения план на ОА Пазарджик , както следва:
1. Получена корекция с писмо № 02.09-346 от 15.04.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
в размера 5040 лв за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане изработването
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на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на
територията на област Пазарджик.
2. Получена корекция с писмо № 04.10-67 от 08.05.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с
размера на получените трансфери през първо тримесечие на 2019г от МТСП по програмите и
мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2019г-Програма”ЗХТОУ”и
„Подкрепа преди пенсиониране” в размер на 2440 лв.
3. Получена корекция с писмо № 06.13-7 от 29.05.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с
размера на 397860 лв. , в съответствие с разпоредбите на ПМС 96 от 25.04.2019г. за одобряване
на допълнителни разходи от резерва, за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последици от бедствия по дейност 283.
4. Получена корекция с писмо № 02.09-81 от 27.06.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в
размера 10526 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане
изработването на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик.
5. Получена корекция с писмо № 03.11-4 от 30.07.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в
размера 487688 лв. за приемане на план-сметките за разходите по подготовката и
произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през
2019г
6. Получена корекция с писмо № 02.09-681 от 29.08.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
с размера на получените трансфери през първо тримесечие на 2019г от МТСП по програмите и
мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2019г-Програма”ЗХТОУ”и
„Подкрепа преди пенсиониране” в размер на 4112 лв.
7. Получена корекция с писмо № 04.10-145 от 01.11.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
с размера на получените трансфери през трето тримесечие на 2019г от МТСП по програмите и
мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2019г-Програма”ЗХТОУ”и
„Подкрепа преди пенсиониране” в размер на 8187 лв.
8. Получена корекция с писмо № 02.09-999 от 18.10.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
в размера 4260 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане
изработването на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик.
9. Получена корекция с писмо № 02.09-1138 от 04.12.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
в размера 6000 лв. за изпълнение на дейности от Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз.
10. Получена корекция с писмо № 02.04-82 от 05.12.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
в размера 25350 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане
изработването на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик.
11. Получена корекция с писмо № 06.13-14 от 02.12.2019 на АМС по бюджета на ОА Пазарджик
с размера на 365302 лв. ,в съответствие с разпоредбите на ПМС 284 от 15.11.2019г. за
одобряване на допълнителни разходи от резерва, за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последици от бедствия по дейност 283.
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12. Получена корекция с писмо № 02.09-1285 от 30.12.2019 на АМС за промяна по бюджета на
ОА Пазарджик - намаление на бюджета с размера на неусвоените средства - 731240 лв.

Цел 59: Децентрализация на публичните услуги и подобряване на качеството им.
Подобряване на управлението на общинско ниво.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Упражняване контрол по законосъобразността на актовете на общинските съвети
от областния управител през 2019 г. по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА.
През 2019 г. в Областна администрация Пазарджик са постъпили общо 1971 решения от
дванадесетте общински съвети на територията на областта, както следва:
При осъществения контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети,
Областният управител е върнал със свои заповеди като незаконосъобразни за ново обсъждане
от съответния общински съвет 13 решения. Всички върнати решения са преразгледани от
общинските съвет при съобразяване с мотивите, изложени от Областния управител, с
изключение на едно решение, което не е преразгледано от Общински съвет Белово.
През изтеклата година са оспорени пет решения на Общинските съвети пред
Административен съд Пазарджик. Образувани са дела, като три от тях са приключили в полза на
Областния управител.

7. Управление на средствата от Европейския съюз
ПРИОРИТЕТ 24: Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на максимален
положителен ефект.
Цел 72: Осигуряване на максимален положителен ефект.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019 г. Областна администрация Пазарджик продължава изпълнението на
проект EVOTION “EVidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy making
based on fusing big data analytics and simulaTION” (“Управление, основано на обективни данни за
слухови увреждания: формулиране на политики в общественото здравеопазване, основано на
съчетаване на аналитични "големи данни" със симулационни модели), финансиран по програма
Хоризонт 2020 на ЕС. Осъществено бе поетапно интегриране на отделните компоненти на
платформата, разработени в първата половина на проекта. ОА Пазарджик участва в тестването
на техническите функционалности за създаване на модели за вземане на решения в публичните
здравни политики, което се извърши в активно партньорство с университетите, научните
институти и ИКТ организациите, участващи в проекта, които са представители на 8 държави от
ЕС. В края на 2019 г. в гр.София се проведе работна среща с представители на заинтересовани
страни от национални публични институции, академични среди и НПО в здравеопазването, с цел
валидиране на платформата за вземане на политически решения. Изводите и препоръките,
направени от експертите в тази среща, бяха предоставени на водещите на съответните работни
пакети по проекта партньори за извършване на анализ с оглед внасяне на подобрения в
платформата и включване в докладите по проекта.
През цялата 2019г. предоставените авансово средства по проект EVOTION от
управляващия орган на програма Хоризонт 2020 чрез координатора на проекта бяха разходвани
съгласно предвиденото участие на ОА в дейностите за същия период. Също така се спазваха
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изискванията за видове разходи, съобразно с указанията на финансиращата организация. През
септември 2019 г. имаше контролна проверка от екип на Европейската комисия за цялостното
изпълнение на дейностите, на която беше получена висока оценка за постигнатото по
дейностите и беше разрешено удължаването на проекта с три месеца – до края на месец януари
2020 г. Беше изготвен предварителен доклад за изпълнението на проекта, включително и
финансов отчет за извършените разходи, който беше предоставен на водещия партньор в края
на 36-я месец от проекта. Предстои крайният доклад по проекта, вкл. и финансов.
През 2019 г. Областна администрация Пазарджик продължава изпълнението и на
петгодишен проект REGIONS 4FOOD „REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution (Регионални
стратегии за храна 4.0 Революция). Проектът е финансиран по програма „Интеррег Европа“ по
тематична цел 1 на програмата „Засилване на научноизследователската дейност,
технологичното развитие и иновациите“. Основна цел на проекта е обмен на опит и прилагане
на добри практики с цел внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики във връзка
с иновациите в агро-хранителния сектор. През първите месеци на 2019 г. бе извършен обстоен
анализ на текущото състояние на иновационното равнище на агро-хранителния сектор в област
Пазарджик. Това бе постигнато със съвместна работа с привлечените като заинтересовани
страни представители на местни производители на селскостопански продукти и фирми от
хранителната промишленост, наред с представители на публичните институции, академични и
научни организации и организации на гражданското общество. Анализът има за цел
набелязване на възможни мерки и действия за подобрение чрез подходящи политики и на
базата на обменен опит на добри практики с останалите партньори. Също така беше осъществен
обмен с двама от партньорите по проекта, чиито добри практики могат да послужат за
разработването на бъдещия план за действие за подобрение на регионалните политики. В
началото на 2019 г. се организира и проведе първото десиминационно събитие по проекта за
представянето му пред по-широка аудитория. За целта бяха изнесени презентации пред
членовете на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР. Бяха проведени втората и третата срещи с
представители на посочените четири вида организации, на които беше представен напредъка
по проекта и обсъдени бъдещите дейности. В края на месец ноември бяхме домакин на три
събития по проекта – Среща на управляващия комитет, Междурегионален семинар и
Обучителна визита. Последната бе организирана в тясно сътрудничество с Аграрен университет
Пловдив.
През цялата 2019 г. предоставените авансово средства по проект REGIONS 4FOOD чрез
сключения договор с МРРБ, като национален изпълнителен орган по програма „Интеррег
Европа“, както и първото възстановяване на средства, бяха разходвани съгласно предвиденото
участие на ОА в дейностите за същия период. Също така се спазваха изискванията за видове
разходи, съобразно с указанията на финансиращата организация. В края на втория и третия
отчетни периоди (м.юни и м.декември) бяха изготвени втори и трети доклад за изпълнението на
проекта, включително и финансов отчет за извършените разходи, които бяха утвърдени и приети
без забележки от водещия партньор, като по втория отчет вече е получено и възстановяването
на средствата.
През 2019 г. Областна администрация Пазарджик продължава работата си в тематичното
партньорство за иновации и дигитализация по цялата хранителна верига „Проследимост и
„големи данни“ в областта на агро-хранителния сектор, създадено в рамките на платформата за
интелигентна специализация S3 SMARTFOOD на Европейската комисия. През 2019 г. беше
сформирано партньорство за евентуално изграждане и демонстрационни дейности на
платформа за проследимост в хранителната верига КОМПЛАТ. Бяха проведени няколко онлайн
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срещи и привлечени за участие представители на НПО сектора в областта на земеделието и
хранителната промишленост. На този етап тази инициатива се възползва от безплатна
консултантска подкрепа от ЕК, като предстои търсенето на пътища за финансиране на
дейностите в рамките на бъдещ проект.
Областна администрация Пазарджик прилага интегрирана система за управление на
качеството и стратегическото изпълнение CAF 2013 - BSc. Тя е базирана на европейския модел
за самооценка CAF - новата версия CAF 2013 – и на Балансирана система от показатели за
ефективност. Областна администрация осъществи поетапно внедряването на системата в
администрацията по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка
(CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с
бенефициент ИПА.
Практиката на Областна администрация Пазарджик по прилагане на CAF 2013, заедно с
тази на Националния осигурителен институт, бе представена, сред други успешни практики от
Европейския съюз, Европа и Света, на проведената през април 2018 година 8th CAF Users Event –
Осма среща на прилагащите организации, която се провежда в рамките на Председателството
на Република България. През 2019 година, в изпълнение на Проект „Въвеждане на Общата
рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ , който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд, Главният секретар на Областна администрация Пазарджик, в
качеството му на лектор и консултант към Ресурсния център по CAF към Института по публична
администрация, консултира прилагането на инструмента за организационно съвършенство в
Министерство на правосъдието и Агенцията за социално подпомагане.
Цел 82: Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други организации за
патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на Българската
армия.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019г. бяха изпълнени следните основни мероприятия:
1. Във връзка с ПМС №253/22.11.2018г. на община Брацигово бяха отпуснати 1900 лв. за
изграждането на нов военен паметник в с. Исперихово на двама опълченци от Руско-турската
освободителна война. Паметника е изграден и открит в присъствието на Областния управител
през март 2019г. Опълченците са Търпо Варадинов - ординарец на ген. Гурко, участвал в битката
на връх Шипка и Ангел Щерев - сражавал се в боевете при Стара Загора.
2. Във връзка с ПМС №253/22.11.2018г. на община Септември бяха отпуснати 2000 лв. за
възстановяването на военен паметник на загиналите в освободителните войни в с. Карабунар.
Паметника е възстановен и открит в присъствието представители на Областна администрация –
Пазарджик, кмета на общ. Септември, кмета на с. Карабунар, представителни части на
Министерство на отбраната през септември 2019г. Церемонията по официалното откриване на
обновения монумент се проведе с участието на представително формирование от Силите за
Специални операции и Представителния духов оркестър на ВВС. В една от най-тежките войни –
Първата световна война 56 войници от село Карабунар са загинали на бойното поле. Те са били
част от 44 пехотен полк и 27 пехотен чепински полк. Много са оцелелите, върнали се при
семействата си, за да разкажат за ужаса на войната, от тях 20 наградени с ордени „За храброст“
и медали „За заслуга“. В Балканската и Междусъюзническата война са загинали 10 карабунарски
войника, във Втората световна война – 6 карабунарски войника. На шестте военни плочи са
увековечени имената на 72 достойни българи, дали живота си за благото на България.
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Информацията за имената на загиналите е снета от документи налични във Военния архив –
Велико Търново и Архив на починалите жители на село Карабунар – Кметство Карабунар.
3. В началото на юни 2019г. с писмо до Областните управители, Министерство на отбраната
поиска включването на нови, допълнителни паметници за възстановяване поради наличието на
останали финансови средства от предвидените. До всички общини от състава на областта беше
изпратено писмо, с искане за техни предложения за ремонт и възстановяване на паметници.
След направен анализ, за Пазарджишка област бяха подадени за възстановяване паметниците,
както следва:
а/ за община Пазарджик - 27-ми Чепински полк;
б/ за община Батак – ремонт и възстановяване на 5 бр. паметници и паметни плочи в гр. Батак и
с. Нова Махала;
в/ за община Септември - възстановяване и ремонт на пет паметника в различни населени места
от състава на общината.
На базата на това предложение, с ПМС №219/05.09.2019г. е одобрен допълнителен трансфер по
бюджета на община Септември за ремонт и възстановяване на военни паметници в гр. Ветрен,
с Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Злокучане в общ размер на 3700 лв. Допълнителна
информация за процеса на възстановяването ще предостави представителя на общ. Септември.
4. На 05.10.2019г. по повод боевете при връх „Велийца" и във връзка с освобождение на този
край на Родината, Областният съвет на СОСЗР в Пазарджик, под патронажа на Областния
управител Стефан Мирев проведе възпоменателно тържество. Поради специфичната
обстановка в района на паметника / забрана за масови мероприятия по повод АЧС / честването
беше проведено в гр. Пазарджик, при паметника на 27-ми Чепински полк.

Цел 87: Справедливо, бързо и ефективно правосъдие.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Процесуално представителство на Областна администрация Пазарджик
През 2019 г. Областният управител на област Пазарджик е бил страна по дванадесет съдебни
дела, както следва:
1.Адм. дело № 438/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на
Областния управител, с която е оспорено като незаконосъобразно решение на Общински съвет
Пещера относно предоставяне на лични данни. Делото е прекратено с определение на
Административен съд Пазарджик, потвърдено от Върховен административен съд.
2.Адм. дело № 701/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на
Областния управител, с която е оспорено като незаконосъобразно решение на Общински съвет
Септември относно промяна характера на собствеността от публична в частна общинска
собственост на поземлен имот с НТП – язовир. Делото е прекратено с определение на
Административен съд Пазарджик, тъй като Общинския съвет сам е отменил решението си.
3.Адм. дело № 702/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на
Областния управител, с която е оспорено като незаконосъобразно решение на Общински съвет
Септември, с което се дава съгласие да се прехвърли чрез дарение в полза на риболовно
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сдружение върху поземлен имот с НТП – язовир. Делото е прекратено с определение на
Административен съд Пазарджик, тъй като Общинския съвет сам е отменил решението си.
4.Адм. дело № 842/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на
Общински съвет Септември срещу Заповед на Областния управител на област Пазарджик за
връщане за ново обсъждане на негово решение. Делото е прекратено с определение, поради
оттегляне на жалбата.
5. Адм. дело № 945/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на
Областния управител, с която е оспорено като незаконосъобразно решение на Общински съвет
Септември, с което се изменя разрешително за водовземане на минерална вода. Делото е
прекратено с определение на Административен съд Пазарджик.
6.Адм. дело № 1090/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по протест на
Окръжна прокуратура Пазарджик, по което Областния управител е конституиран като
заинтересована страна. По делото е поискано прогласяване на нищожност на разрешение на
Зам. кмета на община Лесичово за отсичане и изкореняване на дървета в земеделски земи.
Делото е висящо пред Административен съд Пазарджик.
7. Адм. дело № 1313/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на
Областния управител, с която е оспорено като незаконосъобразно решение на Общински съвет
Батак, с което се предоставят земеделски имоти за обезщетяване на Мюсюлманското
настоятелство. Делото е висящо в Административен съд Пазарджик.
8.Административно дело № 505/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по
жалба от „Холидей Био“ ООД срещу Заповед на Областния управител за отчуждаване на имоти
за път. Приключило със съдебно решение, с което е жалбата е отхвърлена като неоснователна.
9.Адм. дело № 517/2019 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба срещу
заповед на Областния управител за отчуждаване на имоти за път. Делото е висящо в
Административен съд Пазарджик.
10.Гражданско дело № 74/2009 г. по описа на Окръжен съд Пазарджик. По делото е постъпила
молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение. Делото е висящо пред Окръжен съд
Пазарджик.
11.Гражданско дело № 38/2011 г. по описа на Районен съд Пещера. По делото са постъпили
молби за отмяна на влязло в сила съдебно решение. Делото е висящо пред Районен съд Пещера.
12.Административно дело № 1260/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик,
образувано по жалба на Областния управител на област Пазарджик срещу решение на ОИК
Пазарджик за обявяване на резултатите от местен референдум, проведен в с. Синитово, общ.
Пазарджик. По делото е постановено решение на АС Пазарджик за отмяна решението на ОИК.
Подаден е протест от Окръжна прокуратура Пазарджик, по който е образувано адм. дело №
13978/2019 г. пред Върховен административен съд.

10. Образование и наука
Цел 95: Прилагане на решителни мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на
образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната система.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение указанията на заместник министър-председателя г-н Томислав
Дончев, със заповед на областния управител Стефан Мирев се създава координационното звено
(център) за осъществяване на координация между институциите на областно ниво по
функционирането на Механизма от ПМС 100/2018. Ръководител на звеното е областният
управител, в състава на координационният център са включени ръководителите на РУО, РЗИ,
ОДМВР, РДСП, ТЗ „ГРАО“ и кметовете на общини в област Пазарджик.
През 2019 година образователните институции в област Пазарджик са върнати 158 деца
и ученици от началото на учебната 2019/2020 година.
Цел 99: Развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса чрез активно
въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа. Кариерно ориентиране на учениците
чрез стабилни партньорства с родителите, висшите училища и бизнеса.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: На 5 февруари 2019 година Министърът на образованието и науката и областният
управител проведоха работни срещи с ръководството на община Панагюрище, с представители
на бизнеса – партньори по проекта за реализиране на дуално обучение в община Панагюрище,
с директори на образователни институции, с учители, с представители на синдикалните
организации. Министърът посети и Професионалната гимназия по индустриални технологии,
мениджмънт и туризъм, където се реализира системата за дуално обучение. По време на
работното посещение, министър Вълчев разгледа част от изпълнените обекти по проект
„Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на
ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни
институции по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие“ - ДГ „Първи юни“ и ДГ „Райна Княгиня“. Красимир Вълчев присъства и на
официалното откриване на новата производствена сграда на фирма „Оптикс“ АД в двора на
„Майкро Оптикс Юръп“.
С подкрепата на Областна администрация, на 22 март 2019 в Пазарджик се проведе
Национално състезание-конференция на училища посланици на Европейския парламент в
България „Европейският парламент избран от мен ‘2019“.
Младшите посланици от Профилирана гимназия „Иван С. Аксаков“ посрещнаха
представители на 22 училища-посланици на Европейския парламент от България. Своите есета,
разкази, презентации, видеоклипове и плакати представиха 62-ма младши посланици на
Европейския парламент. Училищата посланици се състезаваха в 4 категории, като една от тях е
за плакат, колаж, рисунка и фотография. С творбите беше подредена и изложба в основното
фоайе на сградата на Община Пазарджик. Състезанието – конференция има амбицията да се
превърне в традиционно, тази година темите бяха „Избори за Европейски народни
представители“ и „Дигиталната медийна грамотност с киберсигурност“.
На 13 април 2019 Областният управител откри XXI Национално състезание по химия и
опазване на околната среда. Събитието се проведе в община Панагюрище, организатори на
състезанието, в което участваха 140 ученици от цялата страна бяха Министерство на
образованието и науката в партньорство с РУО Пазарджик и община Панагюрище.
Състезателната програма се проведе СУ "Нешо Бончев".
За поредна година съвместно с представители на институции и фирми, областният
управител участва в официалната церемония по връчване дипломите на абсолвентите от
единственото висше учебно заведение на територията на област Пазарджик – Висшето училище
по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ - единственото висше учебно заведение в област
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Пазарджик. Областният управител връчи дипломите на абсолвентите бакалаври в
специалностите "Финанси", "Стопанско управление" Аграрна икономика и "Управление на
информационните системи".

Цел 101: Повече спорт в училище за повече здраве и живот без агресия. Насърчаване
двигателната активност и системното практикуване на физическите упражнения и спорта за
здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие и живот без насилие.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През януари 2019 година, с подкрепата на Областна администрация, на яз.
Широка поляна, община Батак, област Пазарджик се проведе 16-то Световно първенство по
риболов на лед. Областният управител присъства на церемонията по официалното откриване и
приветства организаторите и участниците в спортния форум. В надпреварата участваха
състезатели от 15 държави - Беларус, Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Монголия,
Норвегия, Полша, Румъния, Русия, Швеция, Украйна, САЩ и България. Отборите с най-добрите
въдичари в екстремни условия вече проведоха тренировки на яз. Широка поляна.
В партньорство с РУО и РДПБЗН Пазарджик, през месец април се състоя 17-то Областно
ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации". Събитието се
провежда в парк "Острова" в гр. Пазарджик и в него участват 12 отбора - ученици от 6 и 7 клас ,
победители в общинските състезания. В хода на състезанието учениците демонстрират умения
и реакции за действие в обособени центрове за земетресения, производствени аварии,
индивидуални средства за защита, оказване на първа до лекарска помощ на пострадали при
бедствия, наводнения и гасене на пожари. Състезанието се провежда под патронажа на
Областния управител. Наградният фонд е осигурен от Областна администрация и РДПБЗН
Пазарджик. Отборът победител представя област Пазарджик на Националното състезание.
През месец май в Центъра за специализация и професионална подготовка в град
Пазарджик от 8 до 14 май се проведе традиционното състезание по военно-спортни
дисциплини. Състезанието е под патронажа на Областния управител, организира се от Военно
окръжие Пазарджик в партньорство със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва,
Регионалното управление на образованието и ЦСПП Пазарджик. Участваха 21 отбора с ученици
от 10-ти клас от средни училища в област Пазарджик. Дисциплините, в които учениците показват
сили и умения, са: крос 600 м. момчета и 300 м. момичета; хвърляне на учебна граната в цел;
стрелба с пневматична пушка от 5 изстрела. Награждаването на отборните и индивидуални
победители се проведе традиционно пред паметника на 27 Чепински полк в Пазарджик.
През май 2019 година Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри
физкултурен салон и спортна площадка в СУ „Д-р Петър Берон“ Пазарджик. Областният
управител подкрепи пред Министерския съвет искането на община Пазарджик и на директора
на училището, част от сградния фонд и физкултурния салон на вече бившия педагогически колеж
в Пазарджик, да бъдат предоставени на СУ „Д-р Петър Берон“. Спортната база беше
предоставена на училището вече реновирана и функционална с осигурени целеви средства от
Министерство на образованието и науката.
През май 2019 година в град Пазарджик се проведе второто Областно състезание на
детските полицейски управления при ОДМВР Пазарджик, което се реализира в изпълнение на
Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“. Състезанието премина
при огромен интерес от страна на участниците в спортна зала „Васил Левски“ Пазарджик.
Отборите от петте ДПУ в региона демонстрираха усвоените знания и умения в четири различни
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състезателни елементи: детска полицейска лична защита, оказване на първа долекарска помощ,
теоретична игра и състезателна игра по безопасност на движението по пътищата. Всеки етап бе
оценяван от компетентно жури. Спортната проява се организира от ОДМВР в партньорство с РУО
Пазарджик, Областна администрация и общините в региона.
През юни 2019 година Министърът на младежта и спорта Красен Кралев направи първа
копка на реконструкцията на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик. Изпълнението на проекта
се планира да се осъществи в два етапа: ЕТАП 1 – изграждане на централна трибуна в сектор А с
козирка, поливна система и рекултивиране на футболен терен; ЕТАП 2 – изграждане на трибуни,
странично на централната на сектор А. Общата цена за цялостната реконструкция възлиза на 1
556 616 лв., като 1 200 000 лв. са от републиканския бюджет с решение на Министерски съвет, а
останалите средства са от бюджета на Община Пазарджик.
Отново през месец юни Областният управител присъства на тържествата, посветени на
70 годишния юбилей на Националната гимназия по горско стопанство във Велинград Част от
програмата за честванията бе откриване на новата многофункционална сграда в училището с
физкултурен салон, конферентна и фитнес зала. Лентата бе прерязана от министъра на
образованието и науката Красимир Вълчев Инвестицията е за 1 милион и 300 хиляди лева по
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020 г.“ В новата зала бяха връчени почетни
плакети на петима възпитаници на училището за участието им в национални и международни
състезания в областта на горското и ловно стопанство, с което допринасят за издигане авторитета
на община Велинград и региона.
ПРИОРИТЕТ 32: Изграждане високотехнологични паркове и центрове за ускорено внедряване
в икономиката на създадените от научните изследвания резултати, изобретения и патенти.
Цел 110: Поощряване приложните научни изследвания и фокусирането им върху
приоритетните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на
Република България (2014-2020) (ИСИС).
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019г. Областна администрация продължава членството си в платформата
S3 „Проследимост и „големи данни““ в аграрния и хранителния сектор“, създадена с подкрепата
на Европейската комисия. В нея са ангажирани предприятия и клъстери в аграрния сектор,
университети и други организации във връзка с тематиката от няколко държави от ЕС. От
българска страна включихме в регионалното партньорство за нашата страна Аграрен
университет Пловдив и Университет по хранителни технологии - Пловдив, а също и научни
институти от региона на Пловдив, специализирани в аграрния сектор. В рамките на тази
платформа ще се осъществява подкрепа за иновации и дигитализация на агро-хранителния
сектор чрез обмен на опит и прилагане на добри практики между участниците в партньорствата.
Същите академични и научни организации, наред с катедра „Икономика“ на Аграрен
университет - Пловдив и Центъра по предприемачество към филиала в Пловдив на Софийския
техническия университет, са включени и в групата от заинтересовани страни по изпълнявания
проект REGIONS 4FOOD, в който се подготви методология за изследване на потенциала за
цифровизация на аграрно-хранителния сектор. На тази база и с помощта на изброените научни
организации бе извършено определяне и споделяне на добри практики в областта на
политиките за подкрепа и насърчаване на иновациите в този сектор, както и осъществяване на
обмен с двама други партньори с оглед набелязване на план за действие за област Пазарджик
за актуализиране на областната стратегия за развитие в тази насока. Сред партньорите в проекта
са университети и научни организации във Финландия и Андалусия – Испания, а в България –
Аграрен университет, Пловдив.
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11. Здравеопазване
ПРИОРИТЕТ 33: Засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и
качество на живот. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни
скринингови изследвания. Ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични
състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични прегледи на всички български
граждани на кръв, урина и кардиологични изследвания с цел наблюдаване в извънболничната
помощ. Въвеждане на интегриран подход за намаляване употребата на наркотични вещества
и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите подрастващи.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: С подкрепата на Областна администрация Пазарджик, през месец октомври, за
18-та поредна година Сдружение за онкоболни и приятели“ Пазарджик организира и проведе
прегледи в над 50 населени места на региона в подкрепа на кампанията за борбата с рака на
гърдата. През май 2019 година беше отбелязана и осмата година от създаването на Онкоцентъра
в Пазарджик, който е първият в страната Център за социална интеграция и рехабилитация на
лица с онкологични заболявания.
12. Култура
ПРИОРИТЕТ 37: Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното
наследство и културния туризъм.
Цел 130: Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и
представяне на културните ценности.
Цел 131: Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни
публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни
институти, читалища и библиотеки в страната.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Областна администрация Пазарджик популяризира културни прояви от
национален и международен характер, които се организират и провеждат в региона. Областният
управител присъства на официалното откриване на културните събития, в т.ч. в:
През януари 2019 година Областна администрация и Народно събрание на РБ
представиха в Пазарджик документалната изложба, посветена на 140 години от приемането на
Търновската конституция. Експозицията бе открита от Областния управител и директора на
Регионален исторически музей Пазарджик. Изложбата бе подготвена от Народното събрание и
Държавна агенция „Архиви". Тя беше представена във всички областни центрове на страната със
съдействието на областните управители. Поводът е отбелязването на 140 години от
Учредителното Събрание, приело Търновската конституция на 16 април 1879 г. и възстановило
България като самостоятелна държава на картата на Европа. В пътуващата изложба бяха
представени 40 експоната, разказващи исторически и биографични данни за народните
представители от състава на Учредителното събрание, портрети и документи за тяхната дейност,
моменти от работата върху Търновската конституция, както и развитието на конституционния
процес на фона на историческите събития, които го следват.
През януари Пазарджик беше домакин и на 44-ти международен фестивал „Зимни
музикални вечери Проф. Иван Спасов“ , който се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов”.
Фестивалът по традиция ще бъде открит с Българска рапсодия „Вардар” на Панчо Владигеров и
едно от най-значимите културни събития за региона ни, включено в Националния календар на
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Министерство на културата. На пазарджишка сцена гостуваха именити музиканти от Тайван и
Италия. Съпътстващата фотоизложба „Музика в обектива“ представи най-доброто от
международен фото салон, организиран от Национално Сдружение Фотографска Aкадемия
„Янка Кюркчиева“ и Международната Федерация за фотографско изкуство.
През месец юли Областният управител и Кметът на община Пещера откриха
Националния фолклорен събор на народното творчество в курортното селище „Свети
Константин“ над Пещера През тази година на фолклорната сцена се представиха 145 групи и 900
участници от всички фолклорни области на България. Съборът на народното творчество се
организира от Община Пещера с подкрепата на Министерство на туризма.
През декември Областният управител връчи статуетката "Сладкопойна чучулига" на
изтъкнати творци от Пазарджик и региона. Тържествената церемония се състоя в ДКТ
"Константин Величков" Пазарджик за осемнадесета поредна година и се организира от
Неправителствената организация „Общество за музика и танц“ в област Пазарджик. Тази година
носители на приза за творчество „Сладкопойна чучулига” са: Вергиния Нешева – за ярки
постижения в мажоретното изкуство. Маргарита Караджова – за популяризиране на българския
фолклор в страната и чужбина. Никола Янев – Чоли от гр Ракитово – за принос в издирването и
популяризирането фолклора на армъните. Годишният приз „Сладкопойна чучулига" се връчва
всяка година в навечерието на Коледните и Новогодишни празници. През изминалите години са
наградени много художествени ръководители и творчески състави за приноса им в изкуството и
културата в Пазарджик и областта. Името на наградата е по идея на Григор Куманов, а статуетката
е дело на пазарджишката художничка Маргарита Иванова. Средствата за изработването на
статуетката са осигурени от областния управител.
Цел 132: Разширяване дейността на читалищата и библиотеките в страната с оглед новите
условия на развитие, разработване и прилагане на нови механизми за финансиране.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение на дейностите по Комуникационната стратегия на Република
България за ЕС за 2019 г., Областна администрация Пазарджик реализира проект съвместно със
седем народни читалища от различни общини на региона. Проведени бяха концерти, творчески
срещи, изложби, празници свързани с местните традиции и обичаи. Основните дейности по
проекта целят популяризиране на богатото и разнообразно културно наследство на Европа и
запознаване на широката общественост с културното многообразие в ЕС. Популяризиране на
съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската
сцена. Отбелязване приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста.
Местните жители и гости отбелязаха 100 годишния юбилей на НЧ „ Св. Св. Кирил и
Методий-1919“ с. Дорково. В богатата концертна програма участваха всички творчески състави
към читалището - Армънската група“ Фантъна“ Танцова формация“ Цепина“, ансамбъл“
Овчарска песен“.
В Народно читалище „Васил Левски-1925“ с. Елшица се проведе празник на виното и
песента за тринадесета поредна година. Под мотото „Еликсир на Боговете“ премина конкурсът
за най-добро домашно вино. Във фолклорен празник участваха самодейни състави от различни
населени места на региона.
Традиционни родопски песни, обичаи и носии представиха самодейците от НЧ „Гео
Милев 1930“ с. Фотиново, община Батак.
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В НЧ „Отец Паисий 1893“ Велинград се проведе лекция-беседа на тема: „Приносът на
Република България за спасяването на българските евреи“. Учениците посланици на ЕС от ПГ
„Алеко Константинов“ гр. Велинград, участваха активно в подготовката на информационната
изложба и провеждането на беседата.
Богатото културно наследство на ЕС беше представено и от самодейците в НЧ „Никола
Йонков Вапцаров 1903“, с. Бяга, община Брацигово, с празника „Земя плодородна, обагрена в
рози“.
Фотодокументални изложби, посветени на приноса на Република България в спасяването
на евреите от Холокоста, бяха подредени и в НЧ „ Просвещение 1871“ гр. Стрелча.
НЧ „Просвета 1929“ с. Мало Конаре с тържествен концерт отбеляза 90-та годишнина от
създаването на читалището.
13. Околна среда
ПРИОРИТЕТ 38: Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и
оползотворяване на природните ресурси.
Цел 143: Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху
повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за интегрирано
управление.
(Мярка 564: Контролиране проводимостта на речните русла за предотвратяване на
неблагоприятните последици от наводнения.)
ИЗПЪЛНЕНИЕ: С цел намаляване на риска от наводнения и във връзка с необходимостта от
почистване на речните легла извън урбанизираната територия, през 2019г. е издадена заповед
на Областен управител на област Пазарджик № РД-57/19.03.2019г. Към заповедта е приложен
график за обхождане на предварително установени реки с намалена проводимост във всяка
община. От съответните обхождания са изготвени протоколи с констатации и мерки за
почистването на участъците от реките с намалена проводимост.
Въз основа на констатациите от проверките извършени през 2019 г. за състоянието и
проводимостта на речните легла в извън регулационните граници на населени места бяха
сключени договори с фирми за безвъзмездно почистване от дървесна и храстова растителност
на речни легла с цел осигуряване на проводимостта им.
Цел 146: Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление
на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната. Опазване и подобряване
състоянието на околната среда на морските води в Черно море.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Интегрираният подход за управление на водите се изразява в осъществяване на
интегрирано управление на водите в количествен и качествен аспект като неделим природен
ресурс, в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото развитие,
определят се срокове, в които следва да се постигнат екологични цели за водните екосистеми.
Водните ресурси са използваемата част от природните води. Антропогенния и природния
натиск са най-значимите видове натиск върху състоянието на повърхностните и подземните
води.
Принципите на интегрираното управление на водните ресурси са заложени в
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, като основен стратегически
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документ, в Плана за управление на речните басейни и в Стратегията за отрасъл Водоснабдяване
и канализация (ВиК), в които Областна администрация, чрез Областния управител има
ангажименти за провеждане на държавната политика в сектора.
Като цяло данните за България сочат, че страната е под нисък воден стрес, съпоставяйки
общото разчетено потребление на вода за битови нужди от 3.340 млрд. м3 за 2035 г. и
многогодишния среден вътрешен воден ресурс от 18.547 млрд. м3, но за Източнобеломорския
район, в който се намира област Пазарджик се очаква среден воден стрес.
В Югоизточна Европа климатът се променя. В отговор на тези климатични рискове ВиК
стратегията поставя ударението върху необходимостта от гъвкавост, която включва свързване на
изолираните понастоящем водни запаси, където липсват взаимовръзки, както и преразглеждане
на стандартите за създаване на ВиК системи.
ВиК стратегията има за цел изграждане на консолидиран отрасъл с най-много 28
регионални оператора, като важна стъпка към постигане на ефективност и високо качество на
услугите. Основната цел е постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл,
който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени.
Предизвикателствата в отрасъла за територията на областта са много. Управлението на
сектора и предоставянето на водоснабдителните услуги от ВиК операторите зависи във висока
степен от наличността и техническото състояние на водопроводната мрежа, както и от
количеството и качеството на питейната вода. Въпреки добрия териториален обхват на
водопроводната мрежа и доброто качество в преобладаващия случай на природната вода,
изключително високата степен на амортизация на водопроводите е фактор, който е сериозна
заплаха за нормално функциониране на сектора. Водоснабдителните услуги като цяло отговарят
на стандартите, но загубите на вода са много високи и поддръжката на водоснабдителните
системи и съоръжения е недостатъчна.
При отвеждането и пречистването на отпадъчни води предоставянето на услугата от
операторите в най-голяма степен зависи от наличието на техническа инфраструктура.
Недостатъчните финансови ресурси са основна пречка пред развитието на сектора. Хроничният
недостиг на финансиране се дължи както на общото равнище на развитие на икономиката, което
нарежда страната между най-бедните в Европа, така и на специфични проблеми, свързани с
организацията на водния сектор на територията на областта.

В област с административен център гр. Пазарджик има 12 общини с 9/девет/ ВиК
дружества, като 8 от тях са 100% общинска собственост. Създадената Асоциация по
водоснабдяване и канализация (АВиК)на обособената територия на държавния ВиК оператор,
поема прехвърлените управленски права от централната и местната власт. На територията на
областта функциите и се поемат от служители на Областна администрация. Същите служители
обезпечават и дейността на втората създадена Асоциация по ВиК между община Пещера и
държавата в лицето на Областния управител на област Пазарджик.
Като първа стъпка от продължаващата реформа в сектора е уточняване собствеността на
активите. През отчетния период отново не бе извършена идентификацията и инвентаризацията
на публичните активи, експлоатирани от ВиК операторите за част от територията на област
Пазарджик. Не са подписани в изпълнение на §9 от ЗИДЗВ от 2013 г., разпределителните
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протоколи за активите публична собственост на територията на община Белово, община
Панагюрище и община Ракитово.
Провеждайки държавната политика във ВиК сектора, Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр.
Пазарджик, изпълнява функции и дейности произтичащи от Закона за водите.
В изпълнение на Договора, сключен на 06.04.2017 г., в края на месец декември 2018 г. и
началото на месец януари 2019 г. стартира процесът по отчитане и приемане на инвестициите
на ВиК оператора и данъчното им третиране, съгласно предоставения отчет за изпълнение на
подробната инвестиционна програма от ВиК оператора за 2018 г. Общо за обособена територия
обслужвана от "ВиК услуги" ЕООД, Пазарджик, включваща община Пазарджик, община
Лесичово и община Септември инвестициите в публични активи малко надхвърлят заложената
за 2018 г. сума от 450 000 лв.
След отказа за членство на община Панагюрище и община Стрелча в асоциацията по ВиК,
председателят на Асоциацията в лицето на Областния управител проведе множество срещи и
разговори със страните по договора. Двете общини се отказаха от членство, преди да е сключено
допълнителното споразумение към Договора, т.е. преди финализиране на фактическия състав
по тяхното приемане като членове на АВиК и реалната промяна на границите на обособената
територия.
Анексът за присъединяване на двете общини се преразгледа, както и задължителното
ниво на инвестициите от страна на ВиК оператора. Месец януари 2019 г. на двете общини се
предостави ново Допълнителното споразумение към Договора. На последващите си сесии
Общинските съвети на общините препотвърдиха нежеланието си за членство в АВиК Пазарджик.
Провеждайки държавната политика в сектора, месец февруари 2019 г., председателят на
асоциацията инициира среща за всички кметовете на общини от областта с Директор дирекция
„Водоснабдяване и канализация“ и експерти от МРРБ. Служителите на министерството
отговориха на множество въпроси, предоставиха конкретни решения за част от казусите и
предложиха методическа помощ.
С писмо наш Изх.№3500-28/27.03.2019 г. на Кметовете и Председателите на Общински
съвет на община Панагюрище и община Стрелча отново се предостави за разглеждане и
гласуване Анекса към Договора и Приложенията към него. Представителите на местната власт
не промениха позицията и становището си по отношение на консолидацията на операторите и
членството им в асоциацията.
Предвид липсата на окрупняване в област Пазарджик за сектора и невъзможността на
общините да отговорят на изискванията и критериите поставени пред страната ни от ЕС за
финансиране на ВиК проекти, общините на територията на област Пазарджик са извън обхвата
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Общините от областта са недопустими
бенефициенти и по Програмата за развитие на селските райони. Основният финансов ресурс в
сектора, с който разполагат операторите, респективно общинските администрации са
постъпленията от ползвателите на ВиК услугите и общинските бюджети.
Имайки предвид горното и факта, че на територията на „Водоснабдяване и
канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко европроекти, първите и последни са през 2015 г. на териториите на общините Септември и Лесичово,
Председателят на асоциацията инициира искане за финансиране на проекти в сектор ВиК с
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бенефициенти общини от обособената територия. Молбата за държавно финансиране се
отправи към МРРБ. Предложени бяха 5 комплекта с пълна проектна документация, съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията и издадени разрешения за строеж.
Проектите са обсъдени на редовното Общо събрание на Асоциацията, подкрепени са от ВиК
оператора и съответстват на Регионалния генерален план на обособената територия и
инвестиционните програми към него. Към момента на изготвяне на настоящия доклад, обратна
информация от министерството няма.
През отчетния период Асоциацията по ВиК даде положително становище за
съответствието на инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни
елементи - азот и фосфор, на гр. Пазарджик” с Регионалния генерален план на обособената
територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик. Общината
кандидатства за финансиране пред ПУДООС. До момента няма информация за финансиране на
проекта.
В срока на настоящия отчет АВиК осъществи контакт и кореспонденция с ДЗЗД
„Дружество за оценка на активите“, изпълнител по договор с предмет: “Изготвяне на оценка на
ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост”. Съгласувано е становището
на ВиК оператора и е получена „Оценителската таблица“.
В периода на доклада, по искане на Министъра на земеделието, храните и горите, АВиК
предостави налична информация за статута на поземлени имоти, като част от
водоснабдителните системи и записа им в КВС и КККР с начина им на трайно ползване. Следва
да се отчетът неточностите и различията в записите за имотите, както и забавяне на процеса на
актуване съгласно изискванията на ЗОС и ЗДС на предадени публични ВиК системи, съоръжения
и имоти на обособената територия на операторите.
През отчетната година са проведени две заседания на Общото събрание на Асоциацията
по ВиК Пазарджик.
На извънредното заседание проведено на 29.10.2019 г., Общото събрание на АВиК взе
следните решения:
1. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, одобри предложен от ВиК Пазарджик, План на
подробна инвестиционна програма за обособената територия за 2019 г. възлизаща на 520 000
лв.
2. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не прие предложение за промяна в чл. 4.2.г от
Договора, определящ срок от 24-ри месеца след подписване на Договора за изготвяне на „План
за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите“ /Приложение 10 от Договора/.
3. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не прие решение за промяна границите на
обособената територия чрез отпадане на община Панагюрище от нея.
4. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, не прие решение за промяна границите на
обособената територия чрез отпадане на община Стрелча от нея.
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5. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик не прие решение за вноска на държавата в
бюджета на асоциацията за 2020 г.
От проведените заседания на Общото събрание на АВиК ясно личи отношението на
членовете на асоциацията към създадената структура. Членовете на Общото събрание изказват
негативното си становище за дейността на Асоциацията. Създадената Асоциация не е отговорила
на очакванията на общините. Неосъщественото окрупняване и невъзможността на общините да
кандидатстват по ОП „Околна среда“, ПРСР за сектор ВиК и липсата на държавно финансиране,
правят съществуването на асоциацията безпредметно, считат представителите на местната
власт. Тези разбирания се отразиха и при гласуването за бюджет на Асоциацията. Община
Пазарджик и Община Септември продължават да дължат вноски в бюджета на Асоциацията от
предходни години.
През отчетния период Асоциацията изпълнява текущи задачи, възлагани от МРРБ, води
кореспонденция с граждани и институции, изготвяни са становища за органите на местното
самоуправление на територията на областта, обменя информация с ВиК операторите.
Асоциацията подпомага и съдейства на общинските администрации, членове на асоциацията за
изпълнение на заложените в законодателството и Договора изисквания и дейности. Проведени
са множество срещи с ВиК оператора, отговаряно е на жалби.
По искане на КЕВР е представена информация, относно бизнес плановете за развитие и
дейността на ВиК операторите на територията на областта за регулаторния период 2017-2021 г.
Изготвени са доклади и писма за степента на изпълнение на реформата в сектора, за
изпълнението на разпоредбите на § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ за ВиК операторите и общините на
територията на областта.
Провеждайки държавната политика в сектора, в периода обхващащ доклада, Областният
управител организира множество индивидуални срещи с представителите на местната власт с
покана за включването на общините в асоциацията по ВиК. Водена е кореспонденция с кмета на
община Белово и управителя на ВиК оператора – концесионер, относно активите на обособената
територия и желанието на общински съвет да създаде нова асоциация с държавата. В тази
връзка са и проведените разговори с кметовете на община Батак и община Ракитово и
свързаните с това решения на Общинските съвети.
На свое заседание, месец февруари 2019 г., Общински съвет Батак взе решение за
присъединяване на общината към създадената 2018 г. Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера. На
проведеното редовно заседание на Общото събрание на АВиК Пещера, Областният управител,
в качеството му на Председател на асоциацията, получи мандат от МРРБ, с който се
упълномощава да гласува „против“ присъединяване на община Батак към обособената
територия на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, Пещера. Съгласно
посочените мотиви на МРРБ, община Батак следва да предостави обстойна финансова
обосновка на желанието си да се присъедини към АВиК Пещера, а не към АВиК Пазарджик.
На извънредно заседание на АВиК Пещера, проведено на 01.08.2019 г., Общото събрание
съгласува „Бизнес план 2017-2021 г.“ на оператора, съгласно Закона за водите, но отново
отхвърли решението за присъединяване на община Батак към обособената територия на „ВКС“
ЕООД, Пещера. Асоциацията не прие решение за съгласуване (одобряване) на текста на Проекта
на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставянето на ВиК услуги на потребителите и подписването му. Съгласно мотивите на МРРБ,
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преди подписване на Договора с Асоциацията, ВиК операторът следва да предостави сведение
за готовността си да отговори на регламентираните изисквания в Наредбата за изискванията и
критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им. На отправеното от
Областния управител питане операторът и принципала на дружеството в лицето на Общински
съвет Пещера не подадоха исканата информация.
В периода на изготвяне на настоящия доклад, „Водоснабдяване и канализационни
услуги“ ЕООД, Пазарджик представи на членовете на Асоциацията отчета по инвестиционната си
програма. Съгласно предоставения отчет, инвестициите на оператора за обособената територия
през 2019 г. в публични активи, възлизат на 340 782 лв., с близо 180 000 лв. по-малко от
заложеното по Договора. Основната причина за това е неодобреният Бизнес план на оператора
от КЕВР. Поради липса на окрупняване Комисията прекрати и не разглежда искането на ВиК
Пазарджик за одобряването му. Липсата на актуален Бизнес план постави в невъзможност
извършването, в пълен обем, на инвестиции от държавния оператор в инфраструктурата на
обособената територия. Проблем, не решаването на който ще се задълбочи през 2020-та година.
В дружеството се забелязва все по-голям дисбаланс между действащата към момента цена на
услугата и заложена такава по Бизнес план. Изостават възнагражденията на персонала, което
води до напускане на служители. Факт, който се отразява негативно на социално-икономическия
облик на територията. И ако до този момент говорим за липса на инвестиции, за отсъствие на
модерни и ефективни технологии, то от тук насетне може да добавяме: влошаване на
показателите за качество на услугата, за нейната липса и за застрашено от фалит в резултат от
държавната реформа, работещо държавно дружество.
С изключение на община Брацигово и останалите 7 оператора от област Пазарджик
нямат ободрени от КЕВР, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги Бизнес планове и цени за регулаторния период 2017-2021 г. Всички
ВиК оператори на територията на областта съобщават за изключително влошеното си финансово
състояние и наличие на задължения към Басейнова дирекция и/или доставчици и контрагенти.
Липсата на актуален Бизнес план, растящите цени на енергоносителите, неприложените
стандарти за канализационните и пречиствателни услуги, трудно привличането на
квалифицирани кадри и генерирането на достатъчен ресурс, за използване на модерни и
енергийно ефективни технологии за експлоатация и поддръжка на ВиК системите и
съоръженията, както и липсата на мерки за подобряване на ефективността и управлението при
предоставяне на услугите поставят под въпрос планирането и извършването на инвестиции във
ВиК инфраструктурата на територията на областта. Бъдещото повишение цените на
компонентите от предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги, макар и в рамките
на социалната поносимост, ще бъде шоково за жителите на областта и ще предизвика негативни
реакции сред населението.
Търсенето на решение на проблема с разхищението на природен стратегически ресурс и
негативното влияние върху околната среда и повърхностните водни тела от човешката дейност,
както и на липсата на ефективност във ВиК отрасъла е задължително, както с оглед на заделянето
на допълнителни публични средства, така и за получаване на обществено одобрение и
възможност за социална поносимост на цената на предоставяните услуги.
Въпреки невъзможността да покриват своите оперативни разходи, липсата на финансова
устойчивост и средства за инвестиции във ВиК системите и съоръженията за поддържане на
добро качество на водата и непрекъснатост на услугата в дългосрочен план, както и отвеждане
и пречистване на отпадъчните води, общините от област Пазарджик отказват окрупняване.
Консолидацията на водния сектор за областта не е самоцел. Продиктувана е от стремеж към
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икономии от мащаба. Държавната политика е съобразена с отрасловия еталон за оптимален
размер на зона на обслужване, който е наличието на минимум 250 000 клиенти на
водоснабдителни и канализационни услуги. При последното официално преброяване на
населението през 2011 г. жителите на област Пазарджик наброяват 275 548 души. Към декември
2018 година според НСИ те са 255 479 души. Демографските тенденции и прогнози са
неблагоприятни. За пет години населението на областта е намаляло с близо 15 000 души. В
средносрочен план прогнозата е да се достигне критичния минимален брой клиенти.
Провеждайки държавната политика Областният управител активно работи за
провеждане на реформата във ВиК сектора, спазвайки нормативната уредба, съобразявайки се
с желанията и провежданата политика и решенията на местните власти.

Цел 147: Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление
на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и
оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на
вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: В област Пазарджик е създадено Регионално сдружение по чл.24 от Закона за
управление на отпадъците. Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в
общината, която е собственик на терена, върху който е изградено съоръжението за третиране на
отпадъци – община Пазарджик.
През юни 2019 година беше направена първа копка на проект за изграждане на
компостираща инсталация в Пазарджик. Съоръжението ще преработва разделно събрани
зелени и/или биоразградими отпадъци, образувани на територията на общините Батак, Белово,
Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември. Проектът е в съответствие с йерархията
за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране.
Компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци,
както и съпътстваща инфраструктура на площадката за Регионален център за рециклиране (РЦР)
ще бъдат изградени в местността “Баира”, в землището на с. Алеко Константиново. Проектът ще
се изпълнява с финансиране основно по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020
г. Общата стойност е 19,694 млн. лв., от които 11,840 млн. лв. от Европейския фонд за регионално
развитие, останалите средства са от държавния бюджет и общината.
През месец август Областният управител присъства на Първа копка на проект "Закриване
и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на
село Лесичово, като част цялостния процес по управлението на отпадъците в нашия регион. С
предвидените рекултивационни мероприятия се цели осигуряването на защита срещу
разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на
района. Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и
атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на
експлоатацията. Целта на инвестиционното предложение е възстановяване и рекултивация на
нарушена територия от дългогодишната експлоатация на общинското депо за неопасни
отпадъци на община Лесичово. Необходимостта от изработване на инвестиционното
предложение е във връзка със задължението на Община Лесичово да закрие общинско депо за
битови отпадъци след започване експлоатация на „Регионална депо за неопасни отпадъците регион Пазарджик“. Проектът се реализира на четири етапа. Планираната продължителност на
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работа на строителната площадка е 125 календарни дни. Проектът се финансира от ПУДООС и е
на обща стойност над 500 000 лв.
През месец юни 2019, на Национална среща на партньорите в кампанията "Да изчистим
България заедно" - 2018 г., Област Пазарджик беше отличена в кампанията. Имиджовото
събитие на bTV се проведе в Ботаническата градина в София и събра организатори и участници
в доброволческата инициатива. РИОСВ Пазарджик, община Батак и спортна база Белмекен
биатлон мастърс, получиха специален приз за най-продължителната акция по суша и вода. В
изминалата кампания институциите и доброволците почистиха бреговите ивици на язовирите
"Батак" и "Белмекен" в област Пазарджик. Плакетите бяха връчени на директора на РИОСВ
Пазарджик Костадин Гешев и на кмета на община Батак Петър Паунов. Награди получиха и
Областните администрации в различни категории. Област Пазарджик беше отличена сред
регионите с най-голям брой доброволци. Над 400 000 хиляди е броят на доброволците в
страната през 2018 г. Общата изчистена площ е 1 770 000 кв. м. По данни на МОСВ са събрани
4123 тона отпадъци, 2869 са почистените локации в страната.
През месец септември област Пазарджик се включи в кампанията „Да изчистим България
заедно“ 2019 за осма поредна година. Над 155 тона са събраните отпадъци в деня на
кампанията. 6135 доброволци от всички общини на региона се включиха в акции по почистване
на паркове, места за отдих, игрища и детски площадки, горски местности, паметници, екопътеки,
зелени площи около стадиони, междублокови пространства, язовирни ивици, крайречни зони,
пътища до курортни места и емблематични местности за региона ни. 128 са почистените локации
през тази година, сред тях са – парковете Писковец в Пазарджик „Клептуза” и „Вельова баня”
във Велинград, парк „Априлци” в Брацигово, Мемориален комплекс „Априлци” Панагюрище,
района около язовирите „Батак” и „Широка поляна”, курортните места „Цигов Чарк” и „Свети
Контстантин”, пътят до крепостта „Цепина”, местонстта „Янини грамади” с. Славовица, местност
„Свети Никола” край с. Калугерово и др. Освежените и почистени детски площадки и игрища са
23, засадените фиданки са 45 от доброволците в община Велинград. Фирмите и ведомствата,
които се включиха в почистването в нашия регион са 47, неправителствените организации, които
проведоха акции в деня на кампанията са 21.
Областният управител, директорът на РИОСВ, служители от Областна администрация,
РИОСВ Пазарджик и техните деца, дадоха добрия пример в кампанията с акцията в района на
парк" Писковец" гр. Пазарджик. Почистени бяха над 5 дка зелени площи, събрани бяха 150
чували с битови отпадъци, гуми и др. Най-активно в кампанията тази година се включиха
институции, фирми, неправителствени организации, училища и жители на община Велинград.
Атрактивна акция проведоха по традиция и служителите на Асарел-Медет АД Панагюрище,
които почистиха едно от любимите кътчета в родния край – екопътеката от чешма „Мечата
глава” до местността „Оборище”.

Цел 148: Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на
регионите, в т.ч. чрез включване на научните среди в изпълнение на държавните
природозащитни политики.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През месец декември 2019 започна рекултивацията на старото сметище край село
Алеко Константиново, което обслужваше девет общини от региона. Целта на проекта е чрез
рекултивацията на старото депо в землището на с. Алеко Константиново да се допринесе за
постигането на националните цели за намаляване отрицателното въздействие върху околната
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среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците. Старото депо за отпадъци е
разположено в централната част на имота. Площта за оформяне на рекултивационната
повърхност на старото депо на община Пазарджик е 95 336 кв. метра. Депото е в експлоатация
от 1962 г. до ноември 2017 г. Проектът се финансира от ПУДООС.
ПРИОРИТЕТ 40: Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения и
постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи за страната.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Основен фактор за регулиране на климатичните изменения е намаляването на
парниковите газове. През 2018 г. на територията на област Пазарджик се довърши изпълнението
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
(НПЕЕМЖС). За всяка сграда бе изготвено обследване за енергийна ефективност, което определя
количествата спестени парникови емисии изпускани в атмосферата. От анализа на изготвените
обследвания бе изведена усреднена стойност от 0,034 тона спестени емисии за м2 разгъната
застроена площ. Общата разгъната застроена площ на одобрените за саниране сгради в областта
възлиза на 341171 м2. Следователно спестените парникови емисии изпускани в атмосферата
възлизат на 11600 тона.
По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на област
Пазарджик се изпълняват проекти за подобряване на енергийните характеристики на
административни сгради – държавна и общинска собственост, както и на многофамилни
жилищни сгради. Общата разгъната застроена площ (РЗП) възлиза на 56737 м2. Пресметнато по
горната формула, спестените парникови емисии ще възлязат на 1929 тона. Сградите са в
различен етап на изпълнение и да края на 2020 г. следва да бъдат въведени в експлоатация.
14. Земеделие, храни, рибарство и гори
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Проведени са 12 броя заседания на комисии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, които
разглеждат проекти за изменения във влезлите в сила планове по §4 за община Септември и
община Панагюрище. Проведени са и 24 броя заседания за приемане на изработените етапи
по процедиране на планове по §4, за землището на с. Бяга, с. Козарско и с. Исперихово общ.
Брацигово и с. Бошуля, общ. Септември.
Цел 157: Високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болести.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019 година са проведени 18 заседания на Областната епизоотична комисия
по ЗВД. Подписани са протоколи от проведените заседания, като в тях са упоменати мерките,
които се въвеждат за недопускане разпространението на заразни болести по птиците и
животните, както и за нерегламентирана търговия с животни.
На територията на Р. България се разпространи т.н. Африканска чума по свинете, която
вече нанесе големи загуби в промишлените ферми. Мерките, които се въведоха за отглежданите
домашни прасета в т.н. „заден двор“ за лична консумация бяха за принудително клане през
месец септември, като се изплати обезщетение на собствениците. Бяха предприети мерки да
депопулация на дивите прасета, което се осъществи с организирания групов лов, както и с
разрешителни за индивидуален лов от отделни добри ловци.
Въведени бяха и приетите мерки за т.н. болест „Птичи грип –Инфлуенца“ по птиците.
ПРИОРИТЕТ 42: Стабилно развитие на хранителния сектор.
Цел 161: Гарантиране качеството и безопасността на храните.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ: От месец юни 2017 Областна администрация е член на платформа S3
„Проследимост и „големи данни“ в аграрния и хранителния сектор“, която се ръководи от
Регионалното министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските райони на
автономното правителство на Андалусия – Испания. Платформата е създадена с подкрепата на
Европейската комисия в рамките на създадената от нея платформа за интелигентна
специализация RIS3. В обхвата на целите са подобряването на проследимостта по цялата
хранителна верига и на достъпа до „големи данни“ за земеделското производство,
преработвателната хранителна промишленост, логистиката, дистрибуцията и потребителите.
Освен иновациите и дигитализацията в тази област, задачите на партньорството са да се подобри
конкурентноспособността в агро-хранителния сектор и да се включат потребителите и
различните икономически оператори по хранителната верига в процесите на вземане на
решения за развитието в тези области. Това се планира да се извърши чрез анализиране на
наличните условия в различните държави партньори, набелязване на възможни мерки и
действия за подобрение и търсене на възможности за финансирането им. По сформирано през
2019 г. партньорство за евентуално изграждане и демонстрационни дейности на платформа за
проследимост в хранителната верига КОМПЛАТ предстои търсенето на пътища за финансиране
на дейностите в рамките на бъдещ проект по програми на ЕС.
През 2019 г. с изпълнението на проект REGIONS 4FOOD „REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0
Revolution (Регионални стратегии за храна 4.0 Революция) б осъществен обмен на опит с оглед
прилагане на добри практики в областта на цифровизацията на агро-хранителния сектор с цел
внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики в тази област. През първите месеци
на 2019 г. бе извършен обстоен анализ на текущото състояние на иновационното равнище на
агро-хранителния сектор в област Пазарджик. Това бе постигнато със съвместна работа с
привлечените като заинтересовани страни представители на местни производители на
селскостопански продукти и фирми от хранителната промишленост, наред с представители на
публичните институции, академични и научни организации и организации на гражданското
общество. Анализът има за цел набелязване на възможни мерки и действия за подобрение чрез
подходящи политики и на базата на обменен опит на добри практики с останалите партньори.

15. Транспорт
ПРИОРИТЕТ 45: Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната
инфраструктура.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Работа по отношение на обществените превози:
През 2019 г. има проведено едно заседание на Областната комисия по транспорт, като
са приети предложения за две разписания по линията Пазарджик – Брацигово, част от
Областната транспортна схема. Едното предложение е за промяна в съществуващо МР, а второто
е за разкриване на ново МР.
През 2019 г. Областният управите със свои заповеди е дал разрешение за прилагане на
спешна мярка за възлагане на превозите без конкурс до провеждането на такъв на общините,
Брацигово, Панагюрище и Пазарджик.
16. Икономика
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ПРИОРИТЕТ 50: Подкрепа за развитието на икономически зони, чрез финансиране на мерките
за насърчаване на инвестициите. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на общините на
военни терени с отпаднала необходимост.
Цел 191: Подобряване на инвестиционната среда.
Цел 192: Развити икономически зони и привличане на инвестиции
ИЗПЪЛНЕНИЕ: На 16 септември 2019 официално бе открит новият ферментационен завод на
„Биовет“-АД в град Пещера. Проектът е от голямо обществено значение за развитието на
Родопския планински регион, тъй като ще осигури 200 работни места за висококвалифицирани
работници и специалисти като инженери, биолози, химици. Общата инвестиция възлиза на 150
милиона евро, която бе реализирана за период, по-малък от 2 години.
На церемонията по откриването на завода заедно с премиера Борисов присъстваха министърът
на финансите Владислав Горанов, министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът
на околната среда и водите Нено Димов, народни представители, областният управител Стефан
Мирев, заместник областинят управител Йордан Кожухаров, кметът на Пещера Николай Зайчев,
ръководители на държавни институции от региона.
До откриването на новите мощности се стигна след като на 12 януари 2018 г., в началото на
Българското председателство на Съвета на ЕС, между „Биовет“ и Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ) бе подписано споразумение за заем в размер на 100 млн. евро по програмата
„Инвестиционен план за Европа“.
17. Енергетика
ПРИОРИТЕТ 58: Изпълнение на националните цели за енергийни спестявания за 2020 г.
Цел 208: Реализиране на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2018 г. на територията на област Пазарджик се довърши изпълнението на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
(НПЕЕМЖС). Общата разгъната застроена площ на одобрените за саниране сгради в областта
възлиза на 341171 м2. По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията
на област Пазарджик се изпълняват проекти за подобряване на енергийните характеристики на
административни сгради – държавна и общинска собственост, както и на многофамилни
жилищни сгради. Общата разгъната застроена площ (РЗП) възлиза на 56737 м2.
18. Туризъм
ПРИОРИТЕТ 59: Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация с
качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм и влизането ни в топ 5 на
туристическите дестинации в Югоизточна Европа.
Цел 209: Стимулиране на устойчивото развитие на туризма и редуциране регионалните
диспропорции в развитието на сектора чрез популяризиране на културно-историческото
наследство и туристическите атракции, и развитие на специализираните видове туризъм.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Общините от Област Пазарджик попадат в четири от туристическите райони на
България. Във всеки от тези райони се създават Организации за управление на съответния район.
През 2017 г. в гр. Смолян беше учредена организацията на Туристически район „Родопи“ в
изпълнение на приетата Концепция за туристическо райониране. Членове на организацията
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освен общините от родопската част на Област Пазарджик станаха и Сдружението на хотелиерите
и ресторантьорите във Велинград.
През 2018 г. в гр. Пловдив беше учредена Организацията за управление на Тракийски
туристически район. Представители на Областна администрация Пазарджик участваха в
учредителното събрание. Сдружението беше създадено в съответствие със Закона за туризма и
има за основна цел да работи чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и
в обществен интерес и да извършва дейности, свързани с формиране на регионални
туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на територията на
туристическия район. Тя ще съдейства за преодоляване на проблемите с фрагментирането и
„локализма” на развитието на туристическия продукт, маркетинговата и рекламната дейност и
ограничеността на ресурсите на отделните фирми и местни общности.

20. Административна тежест и електронно управление
ПРИОРИТЕТ 62: Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и
създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.
Цел 228: Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Общият брой предоставените от Областна администрация Пазарджик
административни услуги е 2432. Преобладават тези, свързани с управление на държавната
собственост - 1708, в т.ч.:








Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
или за отписване на имота от актовите книги: 703
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на
собствеността: 33
Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост: 125
Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други:
126
Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за
недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места: 59
Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост:
172
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на
физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост": 455

Във връзка с регионалното развитие и териториалното устройство са поискани идоставени 4
броя административни услуги.
Броят на доставените общи за администрациите услуги е 719. Сред тях най-масовата
доставена услуга е издаването на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от
кметовете и общинските администрации - общо 705 броя доставени през 2019 услуги от този
вид.

Проведените анкети за удовлетвореност на потребителите на административни услуги сочат
високо ниво на удовлетвореност, което е резултат на съответствието с принципите на
организационно съвършенство на дейността по административно обслужване и по-точно – на
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дължимия фокус върху клиента, върху настоящите и бъдещи потребности на потребителя на
услугите на Областна администрация.
ПРИОРИТЕТ 63: Подобряване на публичната среда чрез политика на прозрачност.
Цел 231: Приоритизиране на откритото управление като политически ангажимент,
осигуряващ на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и
информираност за дейността на държавните органи.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение на политиката за прозрачност дейността на администрацията, през
2019г. на информационния сайт на Областна администрация са публикувани общо 224
информационни съобщения за: предстоящи събития, проведени работни срещи, официални
посещения, форуми, семинари, информационни дни, брифинги и пресконференции. В местните
и национални електронни и печатни медии, са публикувани над 200 прессъобщения, новини,
интервюта свързани с дейността на областната администрация, инициативи на политическия
кабинет, посещения на министри, чуждестранни партньори, актуална информация след
проведени заседания на Министерския съвет съвет, срещи и посещения на дипломатически
представителства и др. Дейностите на администрацията, в това число заседания на комисии,
работни срещи, национални кампании, инициативи на ръководството, се публикуват в
социалните мрежи чрез активната фейсбук страница на Областна администрация Пазарджик. На
информационния сайт е публикувана форма за обратна връзка с потребителите.
По инициатива на Областния управител от началото на 2018г. стартираха изнесени
приемни дни в общините на областта. Те се провеждат от областния управител, представители
на държавни институции и експерти от Областна администрация. Областният управител проведе
на 7 февруари 2019 година, съвместно с представители на Областно пътно управление, приемен
ден, на който бяха поставени и обсъдени с гражданите проблемите на транспортната
инфраструктура в община Стрелча.
В Областна администрация Пазарджик е утвърдена процедура за организацията на
работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се урежда
приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни
запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне на
обществена информация или откази, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.
Областна администрация Пазарджик е представила разяснителни материали на
гражданите по повод упражняване на правото им за достъп до информация. Обособена е секция
"Достъп до информация" в интернет страницата на администрацията, в която са разяснени
правата на достъп до обществена информация. Публикувани са Вътрешните правила, касаещи
процеса по предоставяне на информация, а така също формите, които използва администрация
за предоставяне на достъп до обществена информация, Регистър на заявленията за достъп до
обществена информация, включващ данни за всяка отделна година, както и списък на
категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
Областна администрация Пазарджик.
През 2019 г. са постъпили общо 3 бр. заявления, от тях:
•

1 бр. – на хартиен носител в деловодството на Областна администрация;

•

2 бр. –по електронен път на служебния имейл адрес.

Заявленията са подадени от:
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•

неправителствени организации/ЮЛ с нестопанска цел – 1 брой;

•

от физически лица - 1 броя;

•

от журналисти – 1 брой.
Поисканата информация е предоставена и в двата случая по електронен път.

Налице е един случай на отказ на основание чл. 37, ал.1, т.2 от ЗДОИ, по който са искани
документи от процедура по учредяване право на строеж на сграда в полза на трето лице.
Областният управител е поискал съгласието на засегнатото лице и е удължил с 14 дни срока за
предоставяне на исканата информация, тъй като предвид законовите разпоредби в случаите,
когато информацията се отнася до трето лице, е необходимо неговото съгласие за
предоставянето и. По преписката е постъпило заявление от третото лице, с което същото
изрично е отказало предоставянето и. С оглед на това заявителят е уведомен с писмо за
изричния отказ на третото лице, предвид което, за да бъде предоставен достъп и с оглед
спазването на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, когато достъпът засяга интересите на
трето лице и то изрично е отказало предоставянето ѝ, трябва да се докаже наличието на
надделяващ обществен интерес. В тази връзка е поискано от заявителя да посочи целта, поради
която иска достъп до посочената в заявлението информация, тъй като в него тя не е посочена, а
е от съществено значение за решението на органа по предоставянето ѝ. Заявителят не е посочил
тази цел, предвид което Областният управител е бил лишен от възможността да прецени дали
е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на легалната дефиниция на § 1, т. 6 от ДР
на ЗДОИ. Няма данни информацията да се иска за разкриване на корупция, нито на злоупотреба
с власт. Не се касае и за повишаване на прозрачността и отчетността на държавните органи, тъй
като в резултата на учредените права в полза на третото лице не се разходват държавни
средства, а напротив – генерират се приходи в полза на държавния бюджет, предвид което
Областния управител е отказал да предостави исканата информация. Отказът не е обжалван
пред съда.
През 2019 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за
повторно използване.
Решенията по подадените заявления са издадени в нормативно предвидения срок и
информацията е предоставена в формите, посочени в заявленията.
Областна администрация Пазарджик е регистрирана в Портала за отворени данни,
поддържан от администрацията на Министерския съвет. В качеството си на Организация от
обществения сектор създава, поддържа, актуализира и публикува в профила си в Портала за
отворени данни набори от данни и метаданни към тях, определени по реда на чл. 15б от Закона
за достъп до обществена информация.
Интернет сайта на Областна администрация Пазарджик предоставя актуална
информация за всички сфери на дейност на администрацията, както и информация, съгласно
изискванията на ЗДОИ.

ПРИОРИТЕТ 64: Развитие на електронното управление като основа за модернизация на
държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване
на гражданите и бизнеса.
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Цел 232: Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление.
Обезпечаване прилагането на изискванията на Закона за електронно управление.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2019 година Областна администрация Пазарджик отбеляза съществен
напредък в посока на внедряване и прилагане на набор от елементи на системата за електронно
управление. Всички бланки на услугите, които се предлагат, са обновени според изискванията
на Административния регистър. Въведено е и устойчиво се прилага картово плащане в
администрация чрез ПОС терминал и се насърчават потребителите на административните услуги
да заплащат чрез него. Относителният дял на картовите плащания нараства. Внедрена е система
за електронен обмен на документи (АКСТЪР комуникатор). По този начин, Областна
администрация придоби технологична възможност за включване в националната система за
електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която комуникира с териториалните звена и
централните администрации на изпълнителната власт, както и с общините от областта, с
нараснала ефективност и ефикасност. Това е условие и за преминаване към електронен,
безхартиен, документооборот. Обновена е партидата на Областна администрация в
Административния регистър, като са обновени бланките според изискванията (част от бланките
са унифицирани съгласно спуснатите образци). От края на годината Областна администрация
има служебен достъп до удостоверения от RegiX – системата за достъп до регистрите,
поддържани от държавната администрация. По този начин администрацията може да се
снабдява с необходимите удостоверителни документи и справки в контекста на комплексното
административно обслужване на гражданите и бизнеса.
През 2019 Областна администрация създаде профил и получи достъп до системата за
сигурно електронно връчване (ССЕВ), която представлява електронен еквивалент на
препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за
администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи
обществени услуги. Областна администрация Пазарджик подаде заявление и беше
регистрирана също и в Единен портал за достъп до електронни административни услуги и
Портал за електронни плащания, като по този начин вече има възможност да се подават и
електронни заявления за административни услуги предоставяни от Областна администрация
Пазарджик, както и да се заплатят съответните такси за тях.
Стартира и Платформата за продажба на имоти, както и платформа за електронни
обществени поръчки, в които областна администрация има създаден профил. Във връзка с тези
платформи служителите, на които е възложено изпълнението на дейностите, са преминали
обучения.
През 2019 година Областна администрация пусна и обновен сайт на администрация, в
който се качва и актуализира информацията свързана с електронното управление. В меню
„услуги“ в сайта са създадени категории „Административни услуги“, „Електронни услуги“ и
„Електронни системи“. Сайта работи под защитена връзка https, със сертификат издаден от Let's
Encrypt. За подписването на електронни документи и достъпа до електронните системи и
платформи областна администрация Пазарджик към края на 2019 има 12 електронни подписа.
Подобряването и разширяването на възможностите за електронно управление през 2019 година
са резултат от изпълнение на Плана за подобрение на административната дейност в Областна
администрация Пазарджик 2017-2018, утвърден от Областния управител през 2017 година след
проведената самооценка, в частта му относно електронното управление.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от
административната дейност на Областна администрация Пазарджик в съответствие с
принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите
европейски практики се сключи споразумение за сътрудничество на организацията с Института
по публична администрация при реализация на проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на
Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Със своя заповед № АД-73/03.04.2017 г. Областният управител на Област Пазарджик
разпореди да бъде приложен цялостно и при пълен обхват на организацията инструмента за
организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013.
След утвърждаване от Областния управител, Планът за подобрение е приведен в
изпълнение, считано от 01.09.2017 г. Планът за подобрение включва 12 мерки за подобрение,
като 4 от тях са мерки с бърз ефекта на подобрение. През 2018 година бе проведен мониторинг
на изпълнението на плана за подобрение.
В изпълнение на мярка 1 от утвърдения от Областния управител на Област Пазарджик и
ръководител на Областна администрация Пазарджик „План за подобрение на
административната дейност в Областна администрация Пазарджик 2017 – 2018“ бе разработена
и през юли 2018 година утвърдена от Областния управител „Стратегия за организационно
развитие на Областна администрация Пазарджик 2018 – 2020“. Стратегията е стратегически
документ, разработен на основание чл.33а, във връзка с чл.64 и §1, т.7 от ДР на Закона за
администрацията. Основните елементи на Стратегията са нейните:
МИСИЯ: Областна администрация Пазарджик подпомага областния управител в качеството му
на едноличен териториален орган на изпълнителната власт във функциите му на ръководство,
координация и контрол на дейността на органите на изпълнителната власт и местното
самоуправление на територията на област Пазарджик за осигуряване на регионално развитие
чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж при гарантирани сигурност, отбрана,
обществен ред и защита на населението от бедствия в област Пазарджик
ВИЗИЯ: Областна администрация Пазарджик е социално отговорна организация с добро
управление, съответстващо на най-добрите европейски и световни практики в публичния сектор,
в служба на местните общности в област Пазарджик
СТРАТЕГИЧЕСКИ ТЕМИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 1: Координация и контрол по законосъобразност на дейността на
органите на изпълнителната власт и местното самоуправление на територията на област
Пазарджик
СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 2: Регионално развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж в област Пазарджик
СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 3: Сигурност, отбрана, опазване на обществения ред и държавната
собственост и защита на населението от бедствия в област Пазарджик
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ефективна и ефикасна във взаимодействието си публична
администрация с висок организационен и личен интегритет
СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЦ1:
СМ1-1: Повишаване на административния капацитет за контрол по законосъобразността и
координация, включително чрез средства за електронно управление, на дейността на органите
на изпълнителната власт и местното самоуправление
СМ1-2: Ангажиране на субекти на гражданско участие в инициативите за повишаване на
качеството на обществените услуги
СМ1-3: Гарантиране на съобразен със специфичните настоящи и бъдещи потребности на
потребителите на обществени услуги достъп, включително и чрез електронно административно
обслужване и управление
СМ1-4: Гарантиране на възможно най-високи стандарти за качество на обществените услуги под
условието за безукорен личен и организационен интегритет
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Устойчиво развитие и социална кохезия, основана на социално
отговорно партньорство на органите на изпълнителната власт и местното самоуправление с
бизнеса и структурите на гражданското общество в местните общности
СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЦ2:
СМ2-1: Повишаване на административния капацитет за стратегическо и оперативно планиране
и управление на изпълнението
СМ2-2: Изграждане на система за управление на статистическата информация, включително
чрез проследяване и анализ на данни относно индикаторите на регионално развитие
СМ2-3: Повишаване ефективността на взаимодействието и партньорствата с органите на местно
самоуправление и структурите на гражданското общество в местните общности
СМ2-4: Целенасочена подкрепа и провеждане на адекватни на регионалната специфика
антикризисни политики за демографска стабилизация, намаляване на бедността, неравенството
и социалното изключване – включително и чрез ограничаване на ефектите им в сферите на
здравеопазването, образованието, социалните услуги, пазара на труда, обществения ред и
сигурност.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Намалена уязвимост и добре управлявани рискове за живота, здравето
и благоденствието на местните общности в областта
СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЦ3:
СМ3-1: Осигуряване на основано на профили на компетентностите на стратегическите професии
качество на труд в сферата на сигурността, опазването на обществения ред и държавната
собственост и защитата на населението от бедствия
СМ3-2: Управление на споделените партньорски информационни и материални ресурси
СМ3-3: Създаващо знание управление на информацията в областните общественоконсултативни и експертни структури
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СМ3-4: Повишаване на социалния ефект на административната дейност чрез добро управление
в сферата на сигурността, опазването на обществения ред и държавната собственост и защитата
на населението от бедствия
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
CAF 2013 – BSc
Областна администрация Пазарджик прилага в административната си дейност Интегрирана
система за управление на качеството и стратегическото изпълнение CAF 2013 – BSc.
САМООЦЕНКА
При самооценката на административната си дейност и общото изпълнение Областна
администрация Пазарджик прилага инструмента за организационно съвършенство Обща рамка
за оценка CAF 2013.
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И РИСК
За ефективно управление на стратегическото си изпълнение Областна администрация
прилага процесен подход, основан на PDCA-цикъла на управление и на Балансираната система
от показатели за ефективност BSc – XPP .
Управлението на риска се осъществява в съответствие с отделен стратегически документ,
в съответствие с изискванията на ЗФУКПС – Стратегия за управление на риска в Областна
администрация Пазарджик (2018-2020).
Стратегията за управление на риска в Областна администрация Пазарджик е разработена
в изпълнение на нормативното задължение за периодична актуализация. Нейното съдържание
е съобразено с подходите, дефинициите, методите и техниките, съдържащи се в създадения
през 2009 година международен стандарт за управление на риска, известен като ISO 31 000. В
този смисъл, то съответства и на препоръката за стандартен подход при управление на риска,
съдържаща се в Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол,
утвърдени от Министъра на финансите.
Стратегията за управление на риска в Областна администрация Пазарджик е съобразена
с нивото на организационна култура на Областна администрация Пазарджик, която е сред
водещите в страната администрации по отношение на внедряване и прилагане на системи за
управление в съответствие с принципите на организационното съвършенство и тоталното
управление на качеството. За ефективното си прилагане Стратегията разчита на изградения в
Областна администрация Пазарджик специфичен административен капацитет.
В изпълнение на изискванията на ЗФУКПС през 2018 година бе актуализирана
Стратегията за управление на риска в областна администрация Пазарджик (2018 – 2020).
Нейните основни елементи са, както следва:
Визия: Областна администрация Пазарджик осъществява нормативно регламентирания процес
на управление на риска като присъщ елемент на управлението на стратегическото и оперативно
изпълнение на организацията.
Мисия: Организацията си поставя задачата чрез ефективно прилагане на избраната рамка за
управление на риска да подлага на критичен преглед и анализ всяко от решенията, които
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предстои да бъдат взети, и последващото му изпълнение, в съответствие със стратегията и
плановете. Тя управлява риска:
•

като взаимосвързан елемент на финансовото управление и контрол

•

по системен начин

•

интегриран в общия процес на стратегическо и оперативно управление на организацията

•
в съответствие с най-добрите световни и европейски практики и стандарти на управление
в публичния сектор
•

при пълен обхват на текущото изпълнение

•
с ангажираност и отговорност на ръководството и служителите към процеса на постоянно
усъвършенстване
•

прозрачно и с участието на заинтересованите лица.

Организацията се ангажира, насочвана чрез подходящи индикатори, да изпълни мисията си в
управление на риска, постигайки следните:
Стратегически цели:
1.
Да акцентира върху непрекъснатото усъвършенстване на управлението на риска чрез
поставяне на задачи за организационно изпълнение, измерване, преглед и последващо
модифициране на процесите, системите, ресурсите, способностите и уменията на звената и
служителите.
2.
Да установи изчерпателен, подробно дефиниран и възприет в организацията способ за
оценка на риска, рисковите контроли и мерките за третиране на риска.
3.
Да осигури процесите на взимане на решения в организацията, независимо от
йерархичното ниво, обхвата и важността им, да съдържат оценка и управление на съответните
комплексни рискове.
4.
Да осигури ефективно комуникиране на рисковете и тяхното управление със
заинтересованите лица вътре и извън организацията.
Изпълнението
на
този ангажимент се установява чрез документирания процес на комуникация.
5.
Да вложи управлението на риска като същностна част от общия процес на стратегическо
и оперативно планиране и управление в организацията в съответствие с дефинирането на риска
като несигурност спрямо (стратегически и оперативни) цели.
ЕКИП ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
По всяка една от трите стратегически теми се сформира работна група за изпълнение.
Работните групи съставят оперативни годишни планове за изпълнение по всяка една от трите
стратегически теми. На всеки шест месеца, съобразно графика за планиране и отчет в
администрацията, работните групи изготвят информации относно оперативното (полугодието) и
стратегическото (годишно) изпълнение.
Висшите държавни служители в администрацията сформират Екип за мониторинг и
оценка в състав: Главен секретар на Областна администрация Пазарджик, Директор на дирекция
АПОФУС и Директор на Дирекция АКРРДС. Екипът за мониторинг и оценка на стратегическото
изпълнение, въз основа на информациите на работните групи по стратегически теми, изработва
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годишен доклад за стратегическото изпълнение, който представя на политическия кабинет на
Областния управител.
ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ е оценено и
отразено във Въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол за
2019 г., утвърден от Министъра на финансите г-н Владислав Горанов.
Въз основа на отговорите във въпросника, общото състояние на СФУК по елементи е оценено от
ръководителя на администрацията, както следва:






Контролна среда – обща оценка “Много добра”
Управление на риска – обща оценка “Задоволителна”
Контролни дейности – обща оценка “Добра”
Информация и комуникация – обща оценка “Добра”
Мониторинг – обща оценка “Добър”.

Въз основа на обективните резултати от самооценката, Областният управител декларира, че
състоянието на финансовото управление и контрол в ръководената от него организация през
2019 г. е “Много добро“ и Областна администрация Пазарджик поддържа високи стандарти на
изпълнение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период – 2019 година - Областна администрация Пазарджик изпълни
функцията си да подпомага Областния управител на Област Пазарджик в съответствие с
разпоредбите на закона – като планира и изпълнява дейността си по начин, който води до
постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на
ресурсите, при непрекъснато усъвършенстване на качеството на административната си дейност.
Тя консултира и координира дейността си за осъществяване на единната държавна политика със
социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското
общество в местните общности на Област Пазарджик, с партньорите си в страната и в Европейски
съюз и Европа, за постигане и поддържане на социално отговорен стратегически синхрон.
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