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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 2020 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
Цел 2: Европейска интеграция.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Областна администрация Пазарджик изпълнява проект EVOTION по програма HORIZON 2020
„Управление , основано на обективни данни за слухови увреждания: формулиране на политики
в общественото здравеопазване, основано на съчетаване на аналитични „големи данни” със
симулационни модели” на ЕС.
Областна администрация Пазарджик изпълнява и проект REGIONS 4FOOD. Програмата, по която
се изпълнява проекта е INTERREG EUROPE 2014-2020. Период на изпълнение на проекта: юни
2018 - май 2023 г.
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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 2020 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 15-16 октомври 2020 г. в гр. Батак. Бяха обсъдени следните теми и
взети следните решения:

Представяне на новия Закон за регионалното развитие (ЗРР), новият Правилник за
приложение на ЗРР и Методическите указания за разработване и прилагане на
Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) 2021-2027 г.

Проблеми и предизвикателства в областта на околната среда в Област Пазарджик.
Управление на отпадъците, считано от 01.01.2021 г. след въвеждане в експлоатация
на сепарираща и компостираща инсталации Пазарджик.

Предлагани услуги по издаване на удостоверения от НАП и взаимодействие с
общините.

Информация за подадени преписки от общините, относно промяна на собствеността
на определени язовири, за които общините са взели решения за прехвърляне на
собствеността по чл.19б, ал.1 от Закона за водите.

§ 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 2020 г. поради Covid 19 ситуацията се проведе само едно неприсъствено заседание на РСР
на ЮЦР. В срок до 15 юли 2020 г. Областният управител изпрати подписано Решение на Съвета
относно одобряване на представения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.
През 2020 г. беше подготвено и изпратено становище по разработваната от Националния център
за териториално устройство София „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен
централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.“ Заложени бяха важните за
област Пазарджик сфери за развитие.
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През изминалата година подготвихме и изпратихме в МРРБ и становище по подготвяния проект
на Правилник за приложение на закона за регионалното развитие.
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 2020г. Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област
Пазарджик проведе общо … редовни заседания, по приетия план за работа за 2020 година.
На свое неприсъствено заседание, проведено на 29.06.2020 г., Комисията по заетостта прие
проекта за Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2020 година. Проектът
съдържа предложение за разкриване на 101 работни места, от тях 100 за 4 месеца заетост – 97
на пълно работно време (8 часа) и 3 на непълно работно време (6 часа), както и 1 работно място
за 3 месеца заетост на пълно работно време (8 часа). Проектните предложения са за заетост на
целевите групи, посочени във фиша на „Регионални програми за заетост“, съгласно РМС
83/2020г., както следва:
• Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са
заети;
• Безработни над 50-годишна възраст;
• 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)
• Хора с увреждания;
• Продължително безработни лица – 15 лица на пълен и 2 лица на непълен работен ден.
Разпределението по общини на заявената заетост бе, както следва: на пълно работно време, за
период от четири месеца - Община Велинград – 25, Община Сърница – 8, Община Ракитово – 9,
Община Септември – 12, Община Пазарджик – 15, Община Лесичово – 4, Община Брацигово – 4,
Община Батак – 4, Община Панагюрище – 6, Община Пещера – 5, Община Стрелча – 2, а така
също и Областна администрация Пазарджик - 2. На непълно работно време (6 часа), за период
от шест месеца, Община Белово предлага заетост за 3 лица и към това, за период от 2 месеца на 1 лице при пълно работно време (8 часа).
Постъпилите от общините предложения изискваха за удовлетворяването им финансови
средства общо в размер на 287 853 лева, който, заедно с други 5876 лева, предвидени за
Областна администрация Пазарджик, изпълваха определената за Област Пазарджик квота от
293 729 лева без остатък. Допълнително, администрациите, участващи в Регионалната програма
за заетост на област Пазарджик за 2019 година се ангажираха да вложат в изпълнението общата
сума от 9165 – основно за разходи за инструменти, работно облекло, защитни средства за
назначените лица.
Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2020 година се изпълни в периода от
3 август 2020 г. до 30.11.2020 г.
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Съгласно разпоредбата на чл.7а от ППЗНЗ, Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта
изпраща два пъти в годината писмо до председателите на комисиите по заетостта към
областните съвети за развитие и дирекциите "Бюро по труда" с указания за сроковете и реда за
набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в
областта.
Областният управител на Област Пазарджик, по предложение на Комисията по заетостта –
Протокол от проведено заседание на 12.02.2020 г., издаде своя заповед №РД-24/13.02.2020 г. за
сформиране на работна група, в която се включват представители на институциите по чл. 9, ал.
5, т. 1, 2, 4 и 5 ЗНЗ, със задача да организира, координира и провежда набирането на информация
от работодатели от областта и да внесе информацията за обсъждане в Комисията по заетостта.
Работната група изготви, обсъди и прие настоящата ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК КЪМ 17 ОКТОМВРИ 2020, която
внася в Комисията по заетостта за обсъждане и приемане на решения по компетентност,
включително за представянето и пред Агенцията по заетостта. От проведения анализ на
резултатите бяха изведени следните основни изводи:
1.
Профилът на анкетираните работодатели в област Пазарджик към октомври 2020 се
очертава основно от предприятията с до 9 наети лица – по дефиниция микропредприятия,
съставляващи 89,4% от всички работодатели в областта. Над две трети от работодателите са
съсредоточени в сферите на Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство (32,4%),
Индустрия (23,7%) и Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социални
услуги (14,7%).
2.
Като необходими и важни, според работодателите, се открояват на първо място,
Уменията за самоконтрол и дисциплината с КП нараснал, със скок, от 1,86 на 5,43, и, на второ
място, Продуктивността с КП нараснал от 1,83 на 2,43.
3.
Очакванията на работодателите за предизвикана от пандемията COVID-19 и нейните
социално-икономически ефекти криза променят профила на компетентностите – знания, умения
и нагласи – които работодателите очакват от своите работници и служители. Напред излизат
Социалните умения (от 1,20 на 1,65), Инициативността (със знакова инверсия от 0,71 към 1,49),
Гъвкавостта и адаптивността (инверсия от 0,94 към 1,26), Сътрудничеството (инверсия от 0,85
към 1,22), Креативността (нарастване от паритетното 1,00 до 1,11). И, разбира се, знаковата
инверсия на Знания и умения за въвеждане на нови технологии и/или оборудване и/или нов
продукт и/или нова услуга в компанията / организацията (от 0,64 на 1,06). В съвкупността си
данните ни насочват към начина, по който работодателите се готвят да се справят с кризата,
запазвайки конкурентоспособността си чрез иновации и технологично обновление (нови
технологии - нови продукти – нови услуги), но и разчитайки на това персоналът им да притежава
тези качества, които се очакват и от самите тях като мениджъри при управлението и
(предпочитанието към компетентността за Инициативност и предприемачество е със скок от
9,7% през април на 21,1% през октомври 2020).
4.
За 75,8% от анкетирани работодатели не се предвижда промяна в персонала през
следващите 6 месеца, което е знак за устойчивост на заетостта и удовлетворена потребност от
кадри, въпреки спада спрямо предходните 81,1% от април 2020.
5.
Без информация за структурата на базите за сравнение – работодателите с намерение да
търсят персонал през следващите 6 месеца – сравнителният анализ на обща база за сравнение
е неприложим. Разумно е да се ограничим до това да отбележим факта на заявеното намерение
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към октомври 2020 за следващите 6 месеца, без да търсим връзка с предходния период. Сред
тях доминират тези, свързани с дървопреработване (общо 1005 работни места) и обувна
промишленост (908).
6.
Без данни за реализация на първичен пазар на труда по професии в периода априлоктомври 2020 анализът е произволен. Следователно, разумно е отново да се ограничим до
факта на заявеното намерение към октомври 2020 за следващите 12 месеца, без да търсим
връзка с предходния период. Сред тях доминират тези, свързани с образование (468 работни
места за учители, както и, навярно, съществена част от местата за психолози, заради
потребността от училищни психолози) и здравеопазване (151 работни места за медицински
сестри). Това е обусловено от общи и специфични за двете професии фактори. Общият фактор е
обективното „застаряване“ на кадрите в сферата на образование и здравеопазване и свързаните
с това очаквания за напускане на кадри, достигнали пенсионна възраст – учители и медицински
сестри. И докато навлизащите в образование нови кадри са базово стимулирани от повишените
в последните години възнаграждения в сектора, особено за учителите, то при медицинските
сестри този фактор е по-скоро негативен в изявата си като стимул за навлизане на нови кадри.
Специфика добавя и кризата във връзка с пандемията COVID-19 – лечебните заведения, особено
тези за болнична помощ, остро се нуждаят от кадри, особено болнични медицински сестри. Към
това се добавя и заявената потребност от рехабилитатори, с оглед стратегическия за региона
SPA-туризъм, както и потребностите на лечебните заведения за болнична и доболнична помощ
от тези кадри.
7.
Заявената потребност работници без специална квалификация през следващите 12
месеца при първата и при втората вълна е доминирана от Работници в добивната промишленост
и строителството – съответно с дял от 26,6% през април 2020 и 35,3% през октомври, при
съществено по-тясна база. Работници в преработващата промишленост (дял от 24,8% през април
2020), към октомври 2020 запазват второ място вече с 23,6%, запазвайки съпоставим брой
потенциални работни места. При втората вълна запазват третото си място Работниците в
селското, горското и рибното стопанство - съставлявали по прогноза от април 2020 година 9,9%
от потребните работници без квалификация, към октомври те са вече с 11,7% относителен дял.
Следователно, към октомври 2020 над две трети от потребните работници без квалификация са
в сферата на производството – промишлено и селскостопанско – и под една трета са в сферата
на услугите.
8.
Факт е, че постоянната заетост продължава да е предпочетена от работодателите и
доминираща над другите форми по предпочитание с 71,5%. Той кореспондира с оценката, че
работодателите се стремят да запазят устойчива заетостта в следващите 6 месеца, както и с
оценката за стабилитет на заетостта и удовлетворена потребност от кадри в предходни периоди.
Трансформацията на предпочитанията е по-скоро в посока от краткосрочна (под 6 месеца)
заетост към сезонна заетост, включително и изцяло (11,3%), което може да бъде прочетено като
ефект на свързаната с пандемията COVID-19 криза или очакването на такава, свързвана с
последствията от нея.
9.
Съобщените през октомври 2020 от 48,4% от анкетираните работодатели затруднения
при намиране на работна сила, сравнени с тези 55,8% през април 2020 еднозначно сочат за
„инверсия на фазите“ – тези, които не изпитват затруднение при намиране на подходяща за тях
работна сила вече не са повечето от анкетираните. Въпреки това, близките по размера си дялове
на отговорилите с „Да“ и „Не“ подкрепят посочената по-горе оценка за стремеж към устойчивост
на заетостта.
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10.
Като изключим практическото удвояване на дела на Продавач-консултантите сред
търсените професии – от 12,3% през април до 23,4% през октомври 2020, отсъства индикация за
бранш с изявен остър проблем от недостиг на квалифицирани кадри. Но проблем е налице, тъй
като, при съпоставима база, работодателите съобщават трудности за твърде разширен набор от
професии. Това е допълнителен знак, че първичният пазар на труда преминава през критична
точка, като понася ударите на кризата, и вече не е в устойчиво състояние.
11.
Прогнозите за запазване на устойчивостта на нарастване на заетостта, очевидно, са
неблагоприятни. Сумарно, близо една трета от анкетираните работодатели считат, че заявеният
брой кадри ще намалее с над 25%. Над една четвърт от тях считат, че намалението ще е и над
50%. Един от единадесет счита, че намалението ще е и над 75%. Работодателите от областта, при
които заявеният брой работни места ще се намали, заедно с това, очакват и да освободят заети
работници и служители, под условието на следваща пандемията COVID-19 криза. Прави
впечатление, при това, високият относителен дял на специалистите с висше образование (15,5%)
и квалифицираните работници (28,1%) сред общия брой. За разлика от предходни кризи, довели
до загуба на заетост основно за неквалифицираните (общи) работници, тази засяга в съществена
степен и заетостта на най-търсените на пазара на труда кадри. Това е непряк индикатор за
степента, в която ефектите на пандемията COVID-19 се очаква да нанесат поражения на
бизнесите в област Пазарджик.
12.
При анкетирането през октомври 2020 18% от работодателите считат, че при каквато и да
е финансова подкрепа няма да могат да запазят персонала си. Други 18% считат, че биха могли
да се справят и запазят персонала си, ако бъдат подкрепен с помощ, покриваща 60% от
разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала. Да пъти повече работодатели (36%)
считат, че ако бъде подкрепен с помощ, покриваща 80% от разходите за възнаграждения и
осигуровки на персонал, работодателят може да не освободи персонала си.
13.
През октомври 2020 спрямо април 2020 се запазва доминиращата нагласа за режим на
работа на пълен работен ден, въпреки спада (но при съществено по-широко база!) в
относителния дял на предпочитание – от 92,2% на 83,0%. Заедно с това над един път и половина
нараства делът на предпочелите като преобладаващ режима на непълен работен ден (до 11,3%)
и близо шест пъти (до 5,7%) делът на сменния режим на работа. Тези промени можем да
разчетем като стремеж към оптимизация на разходите за персонал и на режийните разходи –
най вече в производството.
14.
При съществено разширената база на проучването през октомври 2020 специалистите с
висше образование икономика остават най-търсени. Напред излизат през октомври 2020 тези
със специалности в областта на администрацията и управлението, както, по относителния си дял,
и тези в областта на машинното инженерство. Рязък скок има в търсенето на кадри в областта на
общото инженерство, както и информатиката и компютърните науки. Тази динамика в
прогнозата, вероятно, е резултат от профила на разкритите нови производства в област
Пазарджик, с развитието и разширяването на които ще расте и потребността от инженерни (и
управленски) кадри и кадри с висше образование в областта на технологиите.
15.
Сравнението на данните от проучването, проведено през април 2020, с това от октомври
2020, което е и на по-тясна база, сочи, че с отстъпването назад на търсенето на специалисти със
средно образование в транспорта, напред излиза триадата Търговия на едро и дребно (20,7%),
Счетоводство и данъчно облагане (14,9%), Производствени технологии – дървесина, хартия,
пластмаси и стъкло (11,8%), формираща с дяловете си почти половината от заявените от
работодателите потребности.
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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. (ИСИС).През м.март бе
подготвена и изпратена в дирекция „Икономическа политика“ на Министерството на
икономиката информация от Област Пазарджик във връзка с Годишен доклад за напредъка в
изпълнението на целите на ИСИС за 2019г. В подготовка на концепция за интелигентна
специализация на България за следващия програмен период 2021-2027 представители на ОА
Пазарджик участваха в дискусиите на фокус-група съвместно с представители на
изследователската общност и бизнес средите - съвместна инициатива на Фондация „Приложни
изследвания и комуникации“ и Министерството на икономиката. Също така, в рамките на
проекта Region4FOOD си сътрудничим активно с фирми от агро-хранителния сектор за
анализиране и подобряване на възможностите за цифровизация на този сектор
5. Обществен ред и сигурност
Цел 44: Повишаване сигурността на страната.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
През 2020г. са изготвени военновременни планове на общините Батак и Брацигово. В процес на
изготвяне и утвърждаване от Областен управител са военновременните планове на общините
Пещера, Септември и Белово.
ПРИОРИТЕТ 16: Противодействие на тероризма, организираната престъпност и корупцията.
Цел 48: Ефективно противодействие на тероризма, организираната престъпност и корупцията.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
През 2020 година няма проведени засадения на Областен съвет за превенция и противодействие
на корупцията в област с административен център град Пазарджик /ОСППК/.
През 2020г. в Областна администрация Пазарджик няма постъпили сигнали за корупция.
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:
Областният съвет за намаляване риска от бедствия започна изготвянето на Областна програма
за намаляване на риска от бедствия, съгласно изискванията на Закона за защита от бедствия.
Програмата следва да се изготви на базата на националната програма за намаляване на риска
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от бедствия, приета с РМС през ноември 2020г. На настоящия етап програмата е изготвена и
поставена на сайта на Областна администрация – Пазарджик, с цел обществено обсъждане.
За овладяване на частичното бедствено положение в община Брацигово в началото на февруари
2020 бе осигурена тежка верижна техника със съдействието на областния управител Стефан
Мирев. Фирмите „Асарел- Медет“ АД и „Еко Хидро“ ООД осигуриха булдозер 25 тона и роторен
снегорин за разчистване на пътя до селата Равногор и Розово и летовищата „Розовски вриз“ и
„Атолука“ в община Брацигово.
В началото на март 2020 година областният управител Стефан Мирев и кметът на Пещера Йордан
Младенов посетиха на място кв. Луковица, гр. Пещера. След падналите обилни валежи, река
Пиздица, приток на Стара река, бе излязла от коритото и заля участъци от републиканския път
III- 377 Пещера-Брацигово. Наводнени бяха складова база на частна фирма, земеделски имоти,
обори за отглеждане на животни. С верижна техника се разчистваха натрупаните количества
битови отпадъци и израслите във водното течение дървета, които затрудняваха оттичането на
водите и реката прелива по левия бряг.
В началото на април 2020 Областният управител Стефан Мирев бе на пътя Ветрен – Септември,
където, след падналите обилни валежи, бяха разрушени две защитни диги на река Марица в
землище на община Септември. На място на разрушените от водното течение диги пристигнаха
и Изпълнителният директор на Напоителни системи София - Снежина Динева, управителят на
клон Тополница - Сашка Целева, директорът на ОД Земеделие - Стоян Траянов, ВрИД кметът на
община Септември - Лилия Етова. Всички дейности по възстановяване на защитните съоръжения
се възложи да бъдат изпълнени от Напоителни системи клон Тополница.
През отчетния период – 2020 година – министърът на вътрешните работи откри учебен център
за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в с. Бошуля, община
Септември, област Пазарджик. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020 г., общият му бюджет е малко над 39 млн. лв. Създаването на тези модерни
тренировъчни полигони, разположение на територията на шест области – София, Пазарджик,
Бургас, Габрово, Шумен и Враца, е резултат на неуморните усилия на десетки служители от ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и Академията на вътрешното министерство. На
тренировъчните площадки са разположени 19 различни по степен на трудност и от различно
естество препятствия, които симулират в най-близка степен реалността при възникването на
мащабно наводнение. Полигонът дава възможност да се оттренират различни оперативни
ситуации. Предвидено е на него да практическа тренировка да получат ученици, доброволци,
служители на Министерството на вътрешните работи, представители на местната власт и др.
Основен акцент в проекта е обучението на най-уязвимите, при възникване на критична ситуация,
социални групи – децата и хората над 60-годишна възраст. В рамките на проекта са изградени и
обновени кабинети за теоретична подготовка, създадени са и програми за обучение за действия
при наводнения. Предвидено е през центровете за обучение да преминат над 90 000 души, 72
000 от тях ще бъдат деца.
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:
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Стратегията за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2017-2020 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.

През 2020 година Областната комисия за безопасност на движението по пътищата (ОКБДП)
проведе 1 заседаниe, неприсъствено, заради пандемията COVID-19.
Общо за област Пазарджик, по данни на МВР, в периода януари-ноември 2020 година, са
станали 195 ПТП, с 15 загинали и 253 ранени, в т.ч., по общини, както следва:













Община Батак – 9 ПТП/ 0 загинали/ 13 ранени;
Община Белово – 7 ПТП/ 0 загинали/ 8 ранени;
Община Брацигово – 4 ПТП/ 0 загинали/ 4 ранени;
Община Велинград – 15 ПТП/ 3 загинали/ 25 ранени;
Община Лесичово – 3 ПТП/ 0 загинали/ 4 ранени;
Община Пазарджик – 83 ПТП/ 5 загинали/ 110 ранени;
Община Панагюрище – 21 ПТП/ 2 загинали/ 26 ранени;
Община Пещера – 19 ПТП/ 1 загинали/ 19 ранени;
Община Ракитово – 3 ПТП/ 0 загинали/ 3 ранени;
Община Септември – 29 ПТП/ 4 загинали/ 37 ранени;
Община Стрелча – 1 ПТП/ 0 загинали/ 2 ранени;
Община Сърница – 1 ПТП/ 0 загинали/ 2 ранени.

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 №ТУ-81/04.05.2020 г. и последващ Договор №Д-8/12.05.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване към законно построена сграда върху недвижим
имот – частна държавна собственост.
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2. Заповед №ТУ-88/14.05.2020 г. и последващ Договор №Д-9/18.05.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване към законно построена сграда върху недвижим
имот – частна държавна собственост.
3. Заповед №ТУ-82/04.05.2020 г. и последващ Договор №Д-10/18.05.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване към законно построена сграда върху недвижим
имот – частна държавна собственост.
4. Заповед №ТУ-102/11.06.2020 г. и последващ Договор №Д-14/16.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване към законно построена сграда върху недвижим
имот – частна държавна собственост.
5. Заповед №ТУ-103/11.06.2020 г. и последващ Договор №Д-15/16.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на надстрояване към законно построена сграда върху недвижим
имот – частна държавна собственост.
6. Заповед №ТУ-105/16.06.2020 г. и последващ Договор №Д-16/17.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.
7. Заповед №ТУ-96/01.06.2020 г. и последващ Договор №Д-18/18.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.
8. Заповед №ТУ-106/16.06.2020 г. и последващ Договор №Д-20/25.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.
9. Заповед №ТУ-107/16.06.2020 г. и последващ Договор №Д-21/25.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.
10. Заповед №ДС-55/12.03.2020 г. и последващ Договор №Д-19/25.06.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.
11. Заповед №ТУ-136/01.09.2020 г. и последващ Договор №Д-30/03.09.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.
12. Заповед №ТУ-137/01.09.2020 г. и последващ Договор №Д-31/16.09.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване към законно построена сграда върху недвижим
имот – частна държавна собственост.
13. Заповед №ТУ-143/09.09.2020 г. и последващ Договор №Д-32/21.09.2020 г. за учредяване на
отстъпено (възмездно) право на пристрояване и надстрояване към законно построена сграда
върху недвижим имот – частна държавна собственост.

III. Продажби
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1.
Заповед № ДС-61/23.03.2020 г. за спечелил търг за продажба на сграда – Ветеринарна
лечебница в с. Черногорово, общ. Пазарджик и сключен Договор за продажба № Д-6/03.04.2020
г.
2.
Заповед № ДС-83/11.05.2020 г. за спечелил търг за продажба на сграда с прилежащ терен
– Ветеринарна лечебница в с. Юнаците, общ. Пазарджик и сключен Договор за продажба № Д12/22.05.2020 г.
3.
Заповед № ДС-177/29.10.2020 г. за спечелил търг за продажба ПИ в гр. Панагюрище и
сключен Договор за продажба № Д-41/23.11.2020 г.
IV. Безвъзмездно предоставяне право на управление
През изминалата 2020 г. не са предоставяни имоти в управление.
V. Отдаване под наем
През изминалата 2020 г. не са отдавани под наем нови имоти.
Изпълнение на бюджета на Областна администрация за 2020 година
Изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2020 г.:
Изпълнението на приходите по бюджета на Областна администрация Пазарджик към четвърто
тримесечие на 2020 год. е в размер на 113264лв. От тях 28261 лв. са от наеми на имущество и
18630 лв. от наем на земя. Приходите от държавни такси са в размер на 20380 лв. Приходи от
продажба на сгради – 12205, от продажба на земя – 13380, от продажба на нематериални
дълготрайни активи – 32075, §40-30 – продажба на учредяване на възмездно, срочно право на
пристрояване и надстрояване към законно построени сгради, съгласно заповеди на областния
управител, издадени на основание чл. 66, ал. 4 от Закона за собствеността в КС „Свети Константин
и Елена – община Пещера.
За дължимия от бюджетните организации данък върху приходите от стопанска дейност по ЗКПО
е внесен данък за 2019 г. в размер на 5604 лв., а съгласно ЗДДС и месечни справки-декларации
за данък върху добавената стойност за 2020 г. е внесен 7702 лв. данък.
Общите разходи за 2020 г. на Областна администрация Пазарджик са в размер на 946186 лв.
като изпълнението в частта на заплати и възнаграждения за персонала и задължителните
осигурителни вноски е в рамките на уточнения план.
По §02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени изплатени
възнаграждения на нещатния персонал по дейност ОМП, по програми за временна заетост,
граждански договор за поддръжка на парната инсталация, временна неработоспособност, СБКО
на служителите по трудово правоотношение за 2020 г., представително облекло на държавните
служители.
Към 31.12.2020 г. Областна администрация Пазарджик няма просрочени текущи задължения.
Към 31.12.2020 г. Областна администрация Пазарджик има просрочени вземания в размер на 18
138 лв., от които 16 794 лв. са несъбрани наеми от минали години, 1344лв. са от несъбран
възстановен разход към 31.12.2020 г. Предприети са действия за събирането им.
По дейност 282 ОМП всички разходи за издръжка (ток, вода, телефон, 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 31.12.2020 г. са изразходвани средства
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в размер на 64528 лв., по §10-00 Издръжка са отчетени само разходите за храна и тонизиращи
напитки в размер на 2678 лв.
Изпълнението по дейност 532 Програми за временна заетост е в размер на 26940 лв. за
възнаграждения и осигуровки по програма ЗХТОУ и програма Подкрепа преди пенсиониране.
Областна администрация Пазарджик изпълнява проект EVOTION по програма HORIZON 2020
„Управление , основано на обективни данни за слухови увреждания: формулиране на политики
в общественото здравеопазване, основано на съчетаване на аналитични „големи данни” със
симулационни модели” на ЕС.
Начално салдо към 01.01.2020 г. по валутна бюджетна сметка на ОА Пазарджик е в размер на
11003 лв. (5626 EUR). Проектът беше удължен с няколко месеца и приключва през 2020 година.
Разходите се извършват от валутната сметка в левова равностойност. като изпълнението по
проекта се отчита в CEC - ДЕС. Към 31.12.2020 г. салдото по валутна бюджетна сметка е в размер
на 1253 лв. (641 EUR). Извършените разходи са в размер на 9719 лв. и са отчетени по §§ 88-03.
Областна администрация Пазарджик изпълнява и 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 2 939 352 лв.
Размера на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 498 449 лв., Националното
съфинансиране е в размер на 440 903 лв.
Към 31.12.2019 г. общо разходите по проекта са 109861 лв.
На 15.01.2020 г. по транзитната сметка на ОА Пазарджик са постъпили 39304,48 лв. от водещия
партньор. Средствата са за финансиране на извършените разходи за отчетения период м.
декември 2018 г. – м. май 2019 г.
При превода е допусната грешка от водещия партньор и Областна администрация Пазарджик
възстанови сумата от 2945,23 лв. чрез валутен превод. За този превод от валутната сметка е
извършен разход за банкова такса в размер на 12 лв., които са отчетени в дейност 121.
Средствата са осигурени от проект EVOTION тъй като съгласно Регламента на програмата ни се
предоставят средства за непреки разходи, които няма да се отчитат за дейността на самия
проект.
На 25.05.2020 г. по сметката на ОА Пазарджик са постъпили 35100,97 лв. от водещия партньор.
Средствата са за финансиране на извършените разходи за отчетения период м. юни 2019 г. – м.
ноември 2019 г. Средствата са централизирани по транзитната сметка.
На 17.11.2020г. . по сметката на ОА Пазарджик са постъпили 34989,92 лв. от водещия партньор.
Средствата са за финансиране на извършените разходи за отчетения период м. декември 2019г.
– м. май 2020 г. Средствата са централизирани по транзитната сметка.
Към 31.12.2020 г. по проект REGIONS 4OOD са извършени разходи за персонал в размер на 61113
лв., от които 18458 лв. са за осигурителни вноски и 2400 лв. от издръжка за изплатени разходи
за ПНК. Разходите са отчетени в СЕС - ДЕС.
Промяна в уточнения план на ОА Пазарджик , както следва:
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1.
Получена корекция с писмо № 02.09-353 от 19.05.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик с размера на получените трансфери през първо тримесечие на 2020г от МТСП по
програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2020гПрограма”ЗОХТУ”и „Подкрепа преди пенсиониране” в размер на 3049 лв.
2.
Получена корекция с писмо № 02.09-561 от 02.07.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик в размер на трансфера 45964 лв., като разходите за изплащане на общински данъци
и такси параграф §19-00 в размер на 51964 лв. увеличение и намаление по параграф §10-00
„Издръжка“ в размер на 6000 лв.
3.
Получена корекция с писмо № 04.10-99 от 03.08.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик с размера на получените трансфери през второ тримесечие на 2020г от МТСП по
програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2020гПрограма”ЗОХТУ”и „Подкрепа преди пенсиониране” в размер на 4124 лв.
4.
Получена корекция с писмо № 02.09-564 от 30.09.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик с размера на 7000 лв. в увеличение на параграф §10-00 „Издръжка“ и съответно
намаление на параграф §53-00 „Придобиване на НДА“.
5.
Получена корекция с писмо № 02.09-912 от 27.10.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик с размера на 258724 лв. по ПМС № 250/04.09.2020г.за непредвидени и/или
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия.
6.
Получена корекция с писмо № 04.10-157 от 30.10.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик с размера на получените трансфери през трето тримесечие на 2020г от МТСП по
програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2020гПрограма”ЗОХТУ”и „Подкрепа преди пенсиониране” в размер на 6719 лв.
7.
Получена корекция с писмо № 02.09-103 от 11.12.2020 на АМС по бюджета на ОА
Пазарджик с размера на 28617 лв. по изпълнение на договори по параграф 4 от ЗСПЗЗ.

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 2020 г. по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА:
През 2020 г. в Областна администрация Пазарджик са постъпили общо 2433 решения от
дванадесетте общински съвети на територията на областта.
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 Велинград.
През изтеклата година е оспорено едно решение на Общински съвет Велинград и е налице
висящ спор пред Административен съд Пазарджик.
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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 2020 г. Областна администрация Пазарджик приключи изпълнението на проект EVOTION
“EVidenced based management of hearing impairments: Public health pOlicy 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, както и тестване на работата на
платформата със селектиран набор от данни, събрани в рамките на дейностите по 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.
През 2020 бяха финализирани докладите по проекта, изготвен беше финалният отчет, вкл. и
финансов, както и участвахме в подготовката за публикуване на 2 научни статии по проекта,
публикувани в реномирани научни издания и рецензирани от експерти на световно ниво.
През 2020г. предоставените авансово средства по проект EVOTION от управляващия орган на
програма Хоризонт 2020 чрез координатора 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. Окончателното разплащате за
дейностите през 2020 ще се осъществи през 2021 г., след окончателното плащане от страна на
Програмата.
През 2020 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 агрохранителния сектор. През 2020 г. бе подготвен първият вариант на Плана за действие за
подобрение на регионалните политики в агро-хранителния сектор. Това бе постигнато в
съвместна работа с привлечените като заинтересовани страни представители на местни
производители на селскостопански продукти и фирми от хранителната промишленост, наред с
представители на публични институции, академични и научни организации и организации на
гражданското общество.
През 2020 онлайн бяха проведени четвъртата и петата срещи с представители на посочените
четири вида организации, на които беше представен напредъкът по проекта и обсъдени
бъдещите дейности.
През цялата 2020 г. средствата, възстановени от програмата, бяха разходвани съгласно
предвиденото участие на ОА в дейностите за същия период. Също така се спазваха изискванията
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за видове разходи, съобразно с указанията на финансиращата организация. В края на четвъртия
и петия отчетни периоди (м.юни и м.декември) бяха изготвени четвърти и пети доклад за
изпълнението на проекта, включително и финансов отчет за извършените разходи, които бяха
утвърдени и приети без забележки от финансовия контрольор и водещия партньор, като по
четвъртия отчет вече е получено и възстановяването на средствата.
През 2020 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 2020 г. беше
сформирано партньорство за евентуално изграждане и демонстрационни дейности на
платформа за проследимост в хранителната верига КОМПЛАТ. Бяха проведени няколко онлайн
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.
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 2020г. е проведено едно заседание на Областната комисия „Военни паметници“.
Изпратено е писмо до Министерство на отбраната, с искане за отпускане на средства за ремонт
и възстановяване на военни паметници в общините Пазарджик, Белово, Ракитово и
Панагюрище. С ПМС №160/24.07.2020г. на община Белово са отпуснати средства от 5000 лв. за
ремонт на паметник-костница в с. Дъбравите, а на община Панагюрище – 6000 лв. за ремонт на
паметник в с. Бъта.
Областният управител, по установената вече традиция, и през 2020 година участва във
възпоменателната Пред паметника на 27 Чепински полк по повод 107 години от битката при
Булаир по време на Балканската война. На церемонията присъстваха кметовете на Пазарджик и
Панагюрище, представители на институции, на военно-патриотични организации и граждани.
С подкрепата на областна администрация в с. Виноградец, община Септември беше открит
паметник на летеца-изпитател Атанас Кръстев. Паметникът беше открит от председателя на
Народното събрание.
Областният управител участва в отбелязването на 100 години от рождението на Александър
Иванов Пипонков – Чапай в с. село Дъбравите, община Белово. С подкрепата на Областна
администрация и Министерство на отбраната през 2020 година са осигурени финансови
средства за ремонт на паметник-костницата на загиналите във Втората световна война, издигнат
в памет на героите в центъра на село Дъбравите.
Под патронажа на областния управител за поредна година се проведе поклонението пред
паметника на родопския връх Велийца, където преди 108 г., в ранното утро на 5 октомври 1912
г. с първите изстрели на пушки и артилерия е дадено началото на Балканската война и падат
първите жертви. Загиват 42 войни от 27-и Чепински пехотен полк и 39-и Пловдивски пехотен
полк.
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Министър-председателят Бойко Борисов посети военния полигон край пазарджишкото село
Црънча. Там се извършва строителството на шест нови обекта за нуждите на силите на
специалните операции в базата на специализирания учебен център в Црънча. Той се изгражда с
отпуснатите от правителството 6 милиона лева. Предвижда се там да бъдат провеждани
съвместни учения с най-елитните формирования от САЩ, Великобритания, Франция и от други
партньорски страни.
Цел 87: Справедливо, бързо и ефективно правосъдие.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Процесуално представителство на Областна администрация Пазарджик
През 2020 г. Областният управител на област Пазарджик е бил страна по 8 съдебни дела, както
следва:
1. Адм. дело № 1090/2019 г. по описа на Върховен административен съд София, 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 приключило с решение, с което е отменено решението на Административен съд
Пазарджик и е отхвърлен протеста на прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик.
2. Адм. дело № 7323/2020 г. по описа на Върховен административен съд София, образувано по
жалба на Областния управител срещу решение на Административен съд Пазарджик, с което е
отхвърлена жалбата на Областния управител против решение на Общински съвет Батак, с което
е предвидено шест общински поземлени имота, находящи се в землището на гр. Батак да бъдат
предоставени за обезщетяване на Ракитовската Мюсюлманска вероизповедна общност. Делото
е приключило с решение на ВАС, с което е оставено в сила първоинстанционното решение.
3. Адм. дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, образувано по жалба
срещу заповед на Областния управител за отчуждаване на частен имот за аварийно
възстановяване на пътя Велинград - Сърница. Делото е приключило с влязло в сила решение на
Административен съд Пазарджик, с което е отхвърлено оспорването.
4.Гражданско дело № 38/2011 г. по описа на Районен съд Пещера. По делото са постъпили молби
за отмяна на влязло в сила съдебно решение чрез Районен съд Пещера до Върховен касационен
съд. Делото е висящо.
5.Административно дело № 3431/2020 г. по описа на Върховен административен съд София,
образувано по касационен протест на Окръжна прокуратура срещу решение по адм. дело №
1260/2019 г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено решение на ОИК
Пазарджик за обявяване на резултатите от местен референдум, проведен в с. Синитово, общ.
Пазарджик. Приключило с решение на Върховен административен съд, с което е оставено в сила
първоинстанционното решение.
6.Административно дело № 413/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик,
образувано по жалба на Областен управител срещу отказ на ВрИД Кмета на община Стрелча да
издаде удостоверение за данъчна оценка, необходима за актуването на държавен имот.
Приключило с влязло в сила съдебно решение, с което е отменен като незаконосъобразен отказа
на ВрИД Кмета на община Стрелча.
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7.Административно дело № 1254/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик,
образувано по жалба на Областен управител срещу решение на Общински съвет Велинград, с
което се дава съгласие за вътрешно преустройство и промяна предназначението на
самостоятелен обект – сладкарница, находяща се в сградата на читалище в игрална зала за
хазартни игри. Делото е висящо пред Административен съд Пазарджик.
8.Административно дело № 390/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик,
образувано по жалба на физическо лице срещу писмо на Областния управител, с което негова
жалба е препратена в Комисията за защита от дискриминация. Делото е прекратено с
определение, с което е оставена без разглеждане жалбата.
Срещу Областния управите н област Пазарджик е образувана една преписка пред Комисията за
защита от дискриминация, образувано въз основа на доклад за самосезиране в рамките на
кампания „Достъпна България“. На Областния управител не е наложена санкция. Преписката е
приключила с решение, с което е установено, че Областна администрация Пазарджик е
предприела необходимите мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания, като е оборудвала своя обект „Градско кино“ с устройство за изкачване на стълби.
Областният управител е образувал три изпълнителни дела пред Частен съдебен изпълнител, по
които са предприети действия срещу наематели на държавни имоти за събиране на
неиздължени наеми от предходни години.
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.
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 февруари 2020 МОН проведе национална работна среща с институциите, изпълняващи
дейности по обхват на децата в училище. Заместник областният управител Йордан Кожухаров и
началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова представиха област Пазарджик в
националната работна среща, организирана от Министерството на образованието и науката във
връзка с изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Основен акцент в срещата бе
подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, по-добра
комуникация и ефективност на действията за приобщаване към образователната система на
деца на възраст от 4 до 7 години. От началото на работата по Механизма са приобщени над 49
хиляди деца. Вторично са отпаднали около 6 хиляди. През 2020 г. екипите за обхват мобилизират
усилията за предотвратяване на отпадането на децата и учениците в задължителна
предучилищна възраст. Ранното обхващане на децата в системата на образованието е ключово
и за по-нататъшната им интеграция в обществото. В срещата участваха министърът на
образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на вътрешните работи Младен
Маринов, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, представители на
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министерства и техните регионални структури, ангажирани конкретно с дейностите по
Механизма.
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:
Правителството реши да предостави на Министерството на образованието и науката имот публична държавна собственост в гр. Велинград за нуждите на Национална професионална
гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“. Имотът включва два самостоятелни обекта в
сграда. Единият е със застроена площ от 800 кв. м, а вторият е с големина 303 кв. м. Те ще се
ползват за създаването на общежитие и стол за хранене на учениците от професионалното
учебно заведение. В НПГГС „Христо Ботев” се обучават деца от различни области на страната.
За пореден път и през 2020 година областният управител връчи дипломите на магистрите и
бакалаврите от ВУАРР Пазарджик. След положената тържествена клетва, 90 бакалаври и
магистри в двете професионални направление: „Икономика“ и „Администрация и управление“,
получиха дипломите си за завършено висше образование от областния управител Стефан
Мирев.
Областният управител Стефан Мирев и началникът на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова
дадоха старта на нов мащабен проект в сферата на образованието в област Пазарджик.
“Обновяване и модернизация на регионална образователна инфраструктура чрез подобряване
на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН
в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София – област“ BG16 RFOP001-3.0020017-C01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. В рамките на проекта в област
Пазарджик финансиране ще получат четири професионални гимназии: ПГИМ Пазарджик, ПГМЕТ
– Пазарджик, ПГСА Пазарджик и ПГИТ „Алеко Константинов“ – Велинград. В 15-те държавни
професионални гимназии в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София, ще
бъдат инвестирани общо15 млн. 802 хил. лв., от които 13 млн. 832 хил. лв. се осигуряват от ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 и 2 млн. 308 хил. лв. са национално финансиране. Проектът за
цялата страна трябва да приключи до 25 декември 2021 г.

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:
Областният управител награди победителите в Ротари-маратон, обиколка на яз. Батак.
Традиционният Ротари--маратон се проведе за 15 поредна година в района на язовир Батак в
област Пазарджик. Организатори на спортното събитие, посветено на Националния празник 22
септември - обявяването на независимостта на България, са Ротари клубовете в Пазарджик,
Велинград и Панагюрище. В надпреварата се включиха 58 състезатели от цялата страна.
Маратонците премериха сили в две дистанции - 21 км. и 10 км. Най-младият участник в
състезанието бе на 11 години, а най-възрастният на 72. Областният управител Стефан Мирев,
който също е ротарианец връчи плакети и медали на победителите в двете дисциплини.
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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 2020г. 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 План за действие за развиване на потенциала за
цифровизация на аграрно-хранителния сектор. На тази база и с помощта на изброените научни
организации бе извършен партньорски преглед на заложените в плана мерки в областта на
политиките за подкрепа и насърчаване на иновациите в този сектор. Чрез осъществения обмен
с трима партньори бяха набелязани подобрения в трите мерки, заложени в първия вариант на
Плана.
11. Здравеопазване
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Практически целият отчетен период, 2020 година, премина в изпълнение на задачата с найвисока социална значимост и приоритет – превенцията и противодействието на пандемията
COVID-19 и преодоляване на негативните и последици.
В изпълнение на указанията на Министерство на здравеопазването и Националния оперативен
щаб, със заповед на областния управител, през м. февруари в област Пазарджик беше създаден
Областен кризисен щаб, който координира дейностите между институциите за борба с
коронавирус. В него членуват ръководители на държавни институции, управители на лечебни
заведения и представители на съсловни организации в сферата на здравеопазването.
Първото заседание на Щаба е проведено през м. февруари 2020 г. До края на 2020 г. Щабът е
провел над 50 заседания – присъствени, неприсъствени, онлайн. Председателят на щаба и
директорът на РЗИ Пазарджик координират всички дейности по изпълнение на заповедите и
указанията на Министерски съвет на министъра на здравеопазването от страна на държавните
институции и всички лечебни заведения на територията на областта. Към щаба работи и
медицински съвет, който при необходимост провежда извънредни заседания.
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В хода на пандемията, благодарение на съвместните усилия на всички институции и подкрепата
на МЗ и Националния оперативен щаб бяха преодолени извънредни ситуации в МБАЛ
Пазарджик, МБАЛ Велинград, общините Пещера и Сърница. С решение на Щаба и заповеди на
областния управител са въвеждани допълнителни противоепидемични мерки на територията на
областта. С подкрепата на Областна администрация, сдружения, фирми, консулство на
Република Турция в гр. Пловдив се реализираха кампании в помощ на лечебните заведения и
ЦСМП Пазарджик - медицински консумативи, апаратура и лични предпазни средства.
За поредна година Областната администрация подкрепи 19-та Национална кампания за борба с
рака на гърдата, която се осъществява от Сдружение „Онкоболни и приятели“.
Областният управител Стефан Мирев присъства на 66-то Областно общо събрание на БЧК
Пазарджик, на което беше отчетена дейността на организацията за 2019 г. и представен план за
работата на БЧК Пазарджик за 2020 г. Областната организация на БЧК Пазарджик реализира
успешни партньорства и проекти и предоставя качествени социални услуги на общността.
Обществена трапезария за социално слаби възрастни хора, топъл обяд за ученици от социално
слаби семейства, Бюро за предоставяне на домашни помощници, социални асистенти и
консултанти и др. Проведени са 15 кръводарителски акции в област Пазарджик, дарилите кръв
са общо 425. През 2019 г. са обучени 2449 кандидат водачи на МПС по първа долекарска помощ.
През м. юли 2019 г. стартира оперативна програма за храни от „Фонд за европейско подпомагане
на нуждаещите се с индивидуални хранителни пакети“. За област Пазарджик бенефициенти за
подпомагане са 12 919. Програмата ще се реализира с участие на местната власт и Българска
агенция по безопасност на храните.

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:
Съгласно указанията на министерство на културата и във връзка с ежегодното изготвяне на
Национален културен календар, и през 2020 година Областна администрация Пазарджик събра,
обобщи и предостави на МК предложенията за културни събития, които да бъдат включени в
националния календар.
Областният управител Стефан Мирев присъства на официалното откриване и първата
фестивална вечер на Международния фестивал "Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов”.
45-то издание на фестивала започна по традиция с изпълнението на рапсодия „Вардар“.
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Талантливите деца и младежи на община Панагюрище бяха отличени в „Звезден клас“ за седма
поредна година. Областният управител Стефан Мирев стана кръстник на даровитите деца и
младежи в областта на изкуствата.
Културно събитие в гр. Велинград, посветено на Международния ден на жената - 8 март.
Тържеството се организира от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив, в
партньорство с областна администрация, община Велинград и дружеството на турски и
български бизнесмени. В събитието участва зам.-областен 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:
Читалището в септемврийското село Симеоновец, община Септември ще бъде изцяло обновено
по ПРСР. Стойността на европейското финансиране по ПРСР е над 300 000 лв. Областният
управител присъства на символичната „Първа копка“ по проекта.

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 намаляване на вредното въздействие на водите,
през 2020г. е осигурена нормалната проводимост на р. Мътница в землищата на общ. Пещера и
с. Дорково, общ. Ракитово и на р. Стара в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово. Двете реки
са почистени от прораснала дървесна и храстовидна растителност, паднали и изсъхнали дървета
и храсти.
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:
Принципите на интегрираното управление на водните ресурси са заложени в Национална
стратегия за управление и развитие на водния сектор, като основен стратегически 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.
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
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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.
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 водоснабдителната
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, така
и на специфични проблеми, свързани с организацията на водния сектор на територията на
областта.
Процесът на децентрализация в България през 90-те години на миналия век доведе до
създаване на дружества, които са твърде малки, за да постигнат икономии от мащаба и дори
прекалено малки, за да управляват сложни ВиК системи. 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
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Пазарджик. Не са подписани в изпълнение на §9 от ЗИДЗВ от 2013 г., разпределителните
протоколи за активите публична собственост на територията на община Панагюрище и община
Ракитово.
Провеждайки държавната политика във ВиК сектора, Асоциацията по ВиК изпълнява функции и
дейности произтичащи от Закона за водите.
В изпълнение на Договора, сключен на 06.04.2017 г., в края на месец декември 2019 г. и началото
на месец януари 2020 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 2019 г. Общо за обособена територия
обслужвана от "ВиК услуги" ЕООД, Пазарджик, включваща община Пазарджик, община
Лесичово и община Септември, инвестициите в публични активи са 340 782 лв., при заложени за
2019 г. 600 000 лв. Основната причина за по-малкото инвестиции от заложеното по Договора е ,
че Бизнес планът на оператора не е одобрен 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, който 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.
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. 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.
През отчетния период, като важна стъпка за опазване и подобряване състоянието на околната
среда е стартирането на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи азот и фосфор, на гр. Пазарджик”. Проектът съответства на Регионалния генерален план на
обособената територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик и е
финансиран от ПУДООС.
През отчетната година са проведени две заседания на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
Пазарджик.
Редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията се проведе на 18.06.2020 г. и взе
следните решения:
1. Прие годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик за 2019 г, съгласно
чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
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2. Прие отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г. на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик,
съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на АВИК.
3. Прие бюджет на Асоциацията за 2020 г. в размер на 33136 лв. /без вноска на държавата/,
съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на АВиК.
На извънредното заседание проведено на 29.10.2019 г., Общото събрание на АВиК отново не
прие предложения от Областния управител проект на бюджет на Асоциацията за 2020 г. с вноска
на държавата по него. Въпреки договореното 2019 г. разсрочено плащане на задълженията на
общините към на АВиК, през отчетната година няма постъпили средства от общините в бюджета
на Асоциацията.
На извънредното заседание проведено на 11.08.2020 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 2020 г. възлизаща на 550 000
лв.
2. 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.
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 Стрелча от нея.
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.
Случващото се на територията на област Пазарджик в сектор ВиК води до повишен риск за
устойчиво водоснабдяване на местните общности. 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,
трудното привличане 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
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управлението при предоставяне на услугите, поставят под въпрос планирането и извършването
на инвестиции във ВиК инфраструктурата на територията на областта. Бъдещото повишаване на
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.
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 липсата на бизнес планове за развитие и дейността на ВиК операторите
на територията на областта за регулаторния период 2017-2021 г.
Провеждайки държавната политика в сектора, в периода обхващащ доклада, Областният
управител проведе 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, отговаряно е на въпроси на представители на
община Велинград и община Сърница.
До края на отчетния период – 2020 година - Асоциацията по ВиК Пещера няма сключен Договор
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията с действащия
на обособената територия ВиК оператор - „ВКС“ ЕООД, Пещера. В периода на отчета са
извършени планови проверки по чл. 23 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК
операторите и за квалификацията на персонала им само на ВиК операторите от двете асоциации:
„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик и „ВКС“ ЕООД, Пещера.
С официална церемония „Първа копка“, през 2020 година, в община Пещера стартира нов проект
за подобряване на транспортната и ВиК инфраструктурата. С постановление на Министерски
съвет 348/от декември 2019 г. на Община Пещера са отпуснати целеви средства в размер на 1
215 907,00. Ще бъде извършена реконструкция и изграждане на водопроводи и канализация,
както и рехабилитация на основни транспортни артерии, които свързват най-големият жилищен
квартал „Изгрев“ с централна градска част и бизнес зоната на града.
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
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
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2019 година според НСИ те са 252 776 души. Демографските тенденции и прогнози са
неблагоприятни. За 5 години населението на областта е намаляло с близо 9 000 души. В
средносрочен план прогнозата е да се достигне критичния минимален брой клиенти още в края
на 2021 година или по-рано - още при предстоящото преброяване на населението през 2021.

Провеждайки държавната политика, Областният управител продължава активно да работи за
провеждане на реформата във ВиК сектора, спазвайки нормативната уредба, съобразявайки се
с желанията и провежданата политика и решенията на местната власт.
Във връзка с двете последователни замърсявания от производствени дейности на реките
Пишманка и Марица в рамките на десет дни Стефан Мирев инициира срещата Областният
управител на Пазарджик Стефан Мирев и зам.-областният управител Йордан Кожухаров
проведоха среща с всички фирми от промишлената зона на град Пазарджик, които заустват
отпадъчни води в реките Марица и Пишманка.. В срещата участваха 16 фирми и представители
на: РИОСВ, РДПБЗН, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РЗИ, ОДМВР, ВиК
Пазарджик и община Пазарджик.
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 отчетния период Откриха инсталации за сепариране и компостиране
на отпадъци на територията на Регионалното депо край Пазарджик.




С подкрепата на държавата и ОП" Околна среда се реализират екологични проекти в
областта, "Първа копка" по проект: "Изграждане на инсталация за предварително
третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени
отпадъци от общини Велинград и Ракитово";
Стартира разширение на пречиствателната станция за отпадни води за отстраняване на
биогенни елементи - азот и фосфор на гр. Пазарджик.

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.
Областният управител Стефан Мирев и зам.-областният управител Йордан Кожухаров проведоха
работна среща с представители на общините в областта, във връзка с ползването на дървесината
от земеделски и урбанизирани територии. Срещата е по искане на директора на РДГ Пазарджик,
по повод зачестилите нарушения относно реда и начина на ползване на дървесина от
26

земеделски и урбанизирани територии – държавна, общинска и частна собственост,
транспортирането и съхранението на дървесината.
Област Пазарджик се включи от информационната кампания по Директни плащания 2020 г. на
Министерство на земеделието, храните и горите. В събитието участва зам.-министър д-р Лозана
Василева. Близо половината от финансираните проекти по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители.
Областният управител Стефан Мирев откри информационната среща и благодари на д-р
Василева и на структурите на МЗХГ в Пазарджик за организирането и провеждането на
кампанията в региона. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите подчерта, че за
последните пет години земеделските производители в област Пазарджик са получили
финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 364,5 млн. лв.
Цел 157: Високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болести.
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Областният управител Стефан Мирев участва в отчетено-изборното събрание на СЛРД "Сокол 1893" Пазарджик. Мирев благодари за доброто партньорство и допълни, че ролята на ловците
е решаваща за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в
полските и горски територии на област Пазарджик.
ПРИОРИТЕТ 42: Стабилно развитие на хранителния сектор.
Цел 161: Гарантиране качеството и безопасността на храните.
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 конкурентоспособността в агрохранителния 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
осъществява чрез анализиране на наличните условия в различните държави партньори,
набелязване на възможни мерки и действия за подобрение и търсене на възможности за
финансирането им чрез съвместни проекти.
През 2020 г. с изпълнението на проект REGIONS 4FOOD „REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution
(Регионални стратегии за храни 4.0 Революция) беше 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.
15. Транспорт
ПРИОРИТЕТ 45: Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната
инфраструктура.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Областният управител Стефан Мирев и директорът на Областно пътно управление инж. Мая
Шимбова се срещнаха с представители на общини от региона, които се очакваше да депозират
пред АПИ мотивирано предложение за освобождаване от винетни такси на определени
участъци от републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на област
Пазарджик. На инициираната от областния управител среща присъстваха представители на
общините Пазарджик, Пещера, Велинград и Панагюрище
През отчетния период 25,3 млн. лв. от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" са
инвестирани в ремонта на 17-километровия участък на първокласния път I-8 Пазарджик –
Пловдив от Пазарджик до разклона за с. Цалапица. Трасето е едно от най-натоварените в
Пазарджишка област. Председателят на УС на АПИ Георги Терзийски, кметът на Пазарджик
Тодор Попов и областният управител Стефан Мирев откриха обновения пътен участък.
През 2020 година стартира модернизацията и на ключовия железопътен участък КостенецСептември Проектът е на стойност 379 989 739,23 лева без ДДС и включва модернизация на
двойна, електрифицирана железопътна линия с приблизителна дължина 24,5 км. Ще бъде
изградена нова жп гара Костенец, а гара Белово ще бъде реконструирана. Предвижда се да
бъдат изградени 3 бр. тунели с обща дължина 4,6 км и 23 бр. мостове и виадукти с обща дължина
2,49 км. Железопътните прелези в жп участък ще бъдат отстранени, а на тяхно място ще бъдат
изградени 3 бр. нови пътни надлези. Тягова подстанция Белово ще бъде реконструирана и ще
бъдат изградени нови системи за управление на железопътно движение.
Работа по отношение на обществените превози:
През 2020 г. има проведено едно присъствено заседание на Областната комисия по транспорт,
както и шест неприсъствени заседания на комисията. Приети са предложения от Общините както
следва:
 Сърница за линията Велинград – Сърница;
 Ракитово за линията Велинград – Ракитово;
 Сърница за линията Доспат – Сърница от РТС;
 Септември за линията Пазарджик – Септември;
 Пещера за линията Пазарджик – Пещера;
 Брацигово за линията Пазарджик – Брацигово;
 Батак за линията Пещера - Батак.
Промените са главно в маршрутните разписания по автобусни линии от Областната транспортна
схема и едно предложение за линия от Републиканската транспортна схема, което е изпратено
за утвърждаване от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София, към МТИТС.
През 2020 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
и Пазарджик. Дадено е и едно разрешение за възлагане на превозите без конкурс по чл.29 от
Наредба №2 на МТИТС на община Ракитово.
16. Икономика
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.
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Цел 192: Развити икономически зони и привличане на инвестиции
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Министър-председателят Бойко Борисов откри нова логистична и производствена база в
Пазарджик. Складово-логистична и производствена база на фирма Ариете Логистик ЕООД в гр.
Пазарджик. Инвестицията на компанията възлиза на 20 милиона евро, а броят на наетите
служители става 1000 души.
Хипермаркет „Практикер“ отвори врати в Пазарджик. Най-новият, тринадесети магазин на
„Практикер“ отвори врати днес в Пазарджик, това стана в присъствието на зам.- областният
управител на Пазарджик – Йордан Кожухаров, кметът Тодор Попов, ръководители на държавни
институции, бизнес-партньори на фирмата.
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:
По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на област Пазарджик
през 2020 г. се изпълняват 12 проекта за подобряване на енергийните характеристики на
административни сгради – държавна и общинска собственост, както и на многофамилни
жилищни сгради. Общата стойност на договореното финансиране възлиза на 22 906 499,32 лв.
Разплатените суми възлизат на 11 865 085,98 лв. 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. След приключване на строителството и
въвеждане на сградите в експлоатация ще може да се изчислят спестените парникови емисии.
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
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
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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.
Общините Батак и Велинград се присъединиха към инициативата на Министерството на туризма
„Денят за вас“ Емблематични туристически забележителности в двете общини бяха с вход
свободен съответно на 5 и 6 февруари .
През отчетния период – 2020 година - Министърът на туризма проведе регулярни срещи с
туристическия бранш във Велинград:




м. юни - В срещата участваха заместник областният управител Йордан Кожухаров,
кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, директорите на РЗИ и ОДБХ
Пазарджик – д-р Фани Петрова и д-р Петко Митев, представители на Комисията за
защита на потребителите. Министърът се спря подробно на предприетите мерки за
по-бързо преодоляване на кризата в един от най-пострадалите сектори – туризма.
Бяха публикувани указания на министерството за дейността на хотелите,
заведенията, СПА и балнеообектите. Бяхме от първите, които направиха това.
България бе една от първите страни, отворили още на 1 юни границите си за туристи
от 29 страни, вече приемаме гости от 35 държави;
м. октомври - Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова се срещна
с туристическия бранш във Велинград. В дискусията участваха зам.-министърът на
туризма г-жа Ирена Георгиева, зам.-областният управител на Пазарджик Йордан
Кожухаров, зам.-кметовете Светла Томова и Атанас Палигоров, председателят на
"Сдружение на хотелиери и ресторантьори – Велинград и Западни Родопи” - Златко
Златанов. В рамките на дискусията бизнесът представи пред вицепремиера различни
идеи и възможности за развитие на Велинград, както и проблемите, пред които е
изправен. Те наблегнаха на различни теми, като възможностите за финансиране на
фирмите, липсата на квалифицирана работна ръка, подобряване на транспортните
връзки в страната.

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, както следва:
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Уникален
идентификатор

Наименование

Общ брой

в т.ч. бързи

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

6

0

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, 1
които обхващат територии, попадащи в повече от една
община или предвиждат изграждане на обекти с
регионално значение

0

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация 25
на строеж

0

1963

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична 1
държавна собственост

0

1966

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за 0
изработването на проект за изменение на подробен
устройствен план, който обхваща територии, попадащи в
повече от една община или предвижда изграждане на
обекти с регионално значение

0

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти 0
на техническата инфраструктура с обхват повече от една
община или за обекти с регионално значение.

0

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на 0
извършен строеж

0

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

0

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт 626
за държавна собственост на имот или за отписване на
имота от актовите книги
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1974

Издаване на разрешение за строеж за обекти на 3
техническата инфраструктура с обхват повече от една
община или за обекти с регионално значение

0

1
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1975

Издаване на заповед
инвестиционен проект

за

изменения

в

одобрен 0

0

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

0

0

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и 371
други документи от интерес на физическите и
юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

0

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на 8
претенции за възстановяване на собствеността

0

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща 1
несъществените промени в одобрения инвестиционен
проект

0

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни 3
проекти за обекти на техническата инфраструктура с
обхват повече от една община или за обекти с регионално
значение

0

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна 2
собственост

0

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за 0
инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за
строеж

0

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

8

0

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

7

0

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за 0
инвестиционна инициатива

0

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право 1
на преминаване/прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
през имот - държавна собственост.

0

2529

Позволително за ползване на лечебните растения

0

2972

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, 444
които са издадени от кметовете и общинските
администрации

0

ОБЩО:

307

0

1508
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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 2020г. на
информационния сайт на Областна администрация са публикувани общо 178
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 100 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.
След въвеждането на противоепидемичните мерки, след всички заседания на Областния
кризисен щаб за борба с COVID-19, са провеждани онлайн брифинги, които се излъчват директно
във фейсбук страницата на Областна администрация Пазарджик.

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 администрацията 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 2020 г. са постъпили общо 12 бр. заявления, от тях:
•
4 бр. – писмени заявления на хартиен носител в деловодството на Областна
администрация;
•

8 бр. – електронни заявления на служебния имейл адрес.
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Заявленията са подадени от:
•

неправителствени организации/ЮЛ с нестопанска цел – 1 брой;

•

юридически лица – няма;

•

от физически лица - 10 броя;

•

от журналисти – 1 брой.

Поисканата информация е предоставена в осем от случаите по електронен път и два пъти на
хартиен носител и един път е изпратено уведомление на заявителя за липса на исканата
обществена информация. Няма постановени откази за предоставяне на исканата информация.
През 2020 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно
използване.
Решенията по подадените заявления са издадени в нормативно предвидения 14 дневен 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. 15 б 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.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ 2020 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.
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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:
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
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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
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
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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
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:
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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
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
2020 г., утвърден от Министъра на финансите г-н Кирил Ананиев.
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” – 3,76
Управление на риска – обща оценка “Добра” – 3,40
Контролни дейности – обща оценка “Много добра” – 3,63
Информация и комуникация – обща оценка “Много добра” – 3,75
Мониторинг – обща оценка “Много добър” – 3,75.

Въз основа на обективните резултати от самооценката, декларирам, че състоянието на
финансовото управление и контрол в ръководената от мен организация през 2020 г. е “Много
добро” (обща оценка 3,66).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През отчетния период – 2020 година - Областна администрация Пазарджик изпълни
функцията си да подпомага Областния управител на Област Пазарджик в съответствие с
разпоредбите на закона, като планира и изпълни 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.
Изтеклата 2020 година бе белязана за област Пазарджик, както и за страната, Европейски
съюз и Света, от неблагоприятните ефекти на пандемията COVID-19 върху качеството на живот в
местните общности и върху живота на всеки един човек на планетата. Областна администрация
Пазарджик участва в инициативите и мерките за превенция и противодействие на пандемията,
съгласно указаното от Националния оперативен щаб и Правителството, подпомагайки областния
управител на област Пазарджик и ръководения от него кризисен щаб.
През 2020 година Областна администрация Пазарджик 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 в условията на
пандемичната криза.
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