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УТВЪРЖДАВАМ! 

 

      ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: /П/ 

       (ИВАН ВАСЕВ) 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК 

2021 ГОДИНА 

(чл.59 и чл.63 от Закона за администрацията) 

 

 

 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В съответствие с разпоредбатана чл.63 от Закона за администрацията, 

Годишният доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2021 

година отчита  изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от  

програмата на Министерски съвет.  

През отчетния период на 2021 година, от 12 май 2021 до 13 декември 2021, за 

период от 7 месеца изпълнителната власт се ръководи от две последователни 

служебни правителства, с министър-председател Стефан Янев, назначени с укази на 

Президента на Република България Румен Радев. Главният приоритет, поставен от 

Президента и потвърден от Премиера пред Правителството, е „ефективното 

изпълнение на ангажимента по провеждането на демократични парламентарни избори 

и осигуряване на гаранции, че вотът ще бъде осъществен според правилата“. Заедно 

с това, съгласно Конституцията на Република България, тълкувана с Решение 
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№20/1992 г. на конституционния съд, „служебното правителство осъществява 

поначало правомощията на Министерския съвет, определени в глава пета от 

Конституцията“ и „ … управлява текущите въпроси на вътрешната и външната 

политика на страната до провеждането на законодателни избори и съставянето на 

редовно правителство“.  

Във връзка със спецификата на функциите и правомощията на служебното 

правителство и в съответствие с главния приоритет на дейността му, настоящият 

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик е съставен със 

структура и съдържание, отразяващи произтичащите от тях задачи за областния 

управител и подпомагащата го в дейността му областна администрация. От една 

страна, те са в обхвата на осъществяване на общите функции на държавното 

управление в областта, провеждането на държавната и регионалната политика, 

защитата на националните интереси чрез осигуряване на съответствие между 

националните и местните интереси, гарантиране на законността и на обществения ред 

и осъществяването на административен контроли защита на населението от бедствия. 

От друга страна,в обхвата и съдържанието на специфичните функции за 

организационно-техническа подготовка на произведените избори за народни 

представители, а по-късно и за президент и вицепрезидент на републиката, съобразно 

особения мандат и задача на служебното правителство.   

 В съответствие с Общите правила за подобряване на организацията на работата 

на Областните администрации (чл.5, ал.2), 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 

А. ОБЩИ ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

1. Държавна и регионална политика. Международни контакти на областта на 

регионално ниво 

1.1. Дейност и участие в работата на Регионалния и Областния съвети 

С последните промени в Закона за регионално развитие отпадна разработването на 

стратегически документ на ниво област, каквато беше Стратегията за развитие на 

област от ниво 3.След препоръки дадени включително и от Областния съвет за 

развитие на област Пазарджик в закона остана да функционира Областен съвет макар 

и с намалени функции. 
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В област Пазарджик през 2021 г. проведохме едно заседание на съвета, на което бяха 

представени Плановете за интегрирано развитие на четири общини – Брацигово, 

Пещера, Ракитово и Септември. На заседанието беше представен и напредъка по 

изпълнението на международен проект на Областна администрация Пазарджик, 

финансиран по програма Интеррег Европа. Предстои разглеждането на останалите 8 

бр. Планове през 2022 г. 

През 2021 г. не е проведено нито едно присъствено заседание на Регионалния съвет 

за развитие на Южен централен район. Бяха взети две неприсъствени решения: за 

приемане на последния Годишен доклад за изпълнение на Регионалния план за 

развитие (РПР) на ЮЦР и за приемане на Доклада за последваща оценка на РПР. 

Нямаме информация за нивото до което е достигнал процеса на одобрение на 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на райони за планиране от ниво 2 

(в нашия случай на ниво ЮЦР). 

През 2021 г. са проведени 3 три) заседания на Областният експертен съвет по 

устройство на територията (ОЕСУТ) съгласно разпоредбите на Закона за устройство 

на територията (ЗУТ). От тях 2 заседания са за разглеждане на Подробни устройствени 

планове - Парцеларни планове (ПУП-ПП) за трасета на техническа инфраструктура и 

едно(1) заседание за разглеждане на технически инвестиционен проект. С промените 

на чл. 142, ал. 6, т. 2 на Закона за устройство на територията (ДВ бр. 16 от 2021 г.) 

оценката за съответствие на проектната документация се извършва за строежите от 

първа до пета категория включително чрез доклад съставен от регистрирана фирма – 

консултант, несвързана с проектанта. Предишният текст предвиждаше оценката от 

консултант да се извършва за строежите от първа до трета категория, за останалите 

категории от четвърта до шеста оценката се извършваше от ОЕСУТ. 

1.2. Международни контакти и проекти с участие на Областна администрация 

През 2021 г. продължава изпълнението на международен проект в сферата на 

междурегионалното сътрудничество в областта на иновациите в агро-хранителния 

сектор Regions 4Food. През 2021 г. по проекта се проведе Международен политически 

семенар в Брюксел. Като представител на България на високо политическо ниво 

успяхме да организираме и осъществим включването в семинара на Заместник 

министъра на земеделието през м. октомври г-н Георги Събев. През 2021 г. 

окончателно беше приет от програмата Интеррег Европа Планът за действие на 

България, както и беше финализирано изготвянето на общия за проекта материал с 

политически препоръка в сферата на иновациите в агро-храните на европейско ниво. 

До края на проекта м. май 2023 г. предстои работата по осъществяване на дейностите 

от Плана за действие, както и десиминацията на Политическите препоръки. 
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1.3. Управление на ВиК сектор  

През 2021 г. администрацията продължава да изпълнява вменените ѝ 

задължения по нормативни актове и стратегически документи свързани с опазване и 

подобряване състоянието на околната среда, управление на водните ресурси с цел 

постигане на устойчивото им потребление за нуждите на населението и икономиката. 

Базирайки се на интегрираният подход за управление на водите и ВиК стратегията, 

Областният управител провежда държавната политика в сектора насочена към 

изграждане на консолидиран отрасъл с най-много 28 регионални оператора. 

Основната цел е постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, 

който предоставя услуги с високо качество на социално поносими за потребителите 

цени. 

Предизвикателствата пред ВиК отрасъла за територията на областта са много. 

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 областта 

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, обхваща територията на община Пазарджик, 

община Лесичово и община Септември и поема прехвърлените управленски права от 

централната и местната власт. На територията на областта функциите и се поемат от 

служители на Областна администрация. Същите служители обезпечават и дейността 

на втората създадена Асоциация по ВиК между община Пещера и държавата в лицето 

на Областния управител на област Пазарджик. 

Като първа стъпка от продължаващата реформа в сектора е уточняване 

собствеността на активите. През отчетния период отново не бе извършена 

идентификацията и инвентаризацията на публичните активи, експлоатирани от ВиК 

операторите за част от територията на област Пазарджик. Не са подписани в 

изпълнение на §9 от ЗИД на ЗВ от 2013 г., изм. и доп. 2015 г., разпределителните 

протоколи за активите публична собственост на територията на община Панагюрище 

и община Ракитово.  

Асоциацията съблюдава изпълнението на сключеният 2017 г. Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.  

И през отчетната година, въпреки проведените множество срещи и разговори 

община Панагюрище и община Стрелча препотвърдиха отказът си за членство в 

Асоциацията. В резултат на това, Бизнес план 2017-2021 г. 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 и актуални 
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цени за предоставяните услуги постави оператора в невъзможност да извърши в пълен 

обем инвестициите за обособената територия. Проблем, не решаването на който се 

задълбочи през 2021 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.  

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.  

През отчетната година са проведени шест заседания на Общото събрание на 

Асоциацията – едно редовно и пет извънредни. Взети са следните по-важни решения:  

1. Общото събрание на Асоциацията съгласува предложен от „Водоснабдяване 

и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик коригиран „Бизнес План 2017–2021“– 

не е разгледан от КЕВР. 

2. Общото събрание на Асоциацията одобри и съгласува Допълнително 

споразумение към Договора от 06.04.2017 г., за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 

и канализационни услуги и упълномощи Председателя за подписването му. 

3. Общото събрание на Асоциацията одобри, предложен от „ВиК услуги” ЕООД, 

Пазарджик, на основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на 

АВиК, План на подробната инвестиционна програма на обособената територия за 2021 

г. на стойност 600 000 лв. Отчетът на извършените инвестиции за годината възлиза 

на 255 860 лв. 

4. Общото събрание съгласува, предложен от „ВиК услуги” ЕООД, Пазарджик, 

проект на Договор за доставка на вода между „ВиК услуги“ ЕООД, Пазарджик и 

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, Пещера, изготвен на основание 

чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване 

на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи 

(Наредба № 4). 

5. Общото събрание на Асоциацията не съгласува Бизнес плана 2022-2026г. на 

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. Планът е коригиран 

от оператора и внесен за ново разглеждане. 

 

Провеждайки държавната политика в сектора, председателят и експерти от 

Асоциацията проведоха редица консултации за изясняване статута на ВиК Белово 

предвид взето решение на Общински съвет Белово съдържащо искане за 

присъединяване на община Белово към АВиК - Пазарджик. 
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На проведеното на 06.12.2021 г. присъствено извънредно заседание на Общото 

събрание, Асоциацията по ВиК гласува за промяна границите на обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, чрез 

присъединяване на обособената територия на община Белово към нея.  

В периода на докладване Асоциацията подпомага и съдейства на общинските 

администрации, членове на асоциацията за изпълнение на заложените в 

законодателството и Договора изисквания и дейности. Неосъщественото окрупняване 

и невъзможността на общините да кандидатстват по ОП „Околна среда“, ПРСР за 

сектор ВиК, липсата на държавно финансиране и малкият обем инвестиции от страна 

на оператора водят до неудовлетвореност на представителите на местната власт от 

провежданата политика.  

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. 

Месец юни 2021 г. отново постъпиха уведомления от община Велинград и от 

община Сърница с приложени към тях решения на Общински съвет Велинград 

№77/27.02.2020 г. и Решение №79/24.06.2021 г. на Общински съвет Сърница, 

изразяващи волята на принципала за учредяване на асоциация по водоснабдяване и 

канализация по реда на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите, на обособената територия 

на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеренинг" ЕООД, гр. 

Велинград, в която участват държавата, община Велинград и община Сърница.  

Случващото се на територията на област Пазарджик във ВиК сектора буди 

притеснение. С изключение на община Брацигово, останалите 8 оператора от област 

Пазарджик приключиха регулаторния период 2017-2021 г. с неодобрени от КЕВР, 

съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, 

Бизнес планове и цени. Някои от операторите дори не са подготвили такива за новия 

регулаторен период 2022-2026г. Всички ВиК оператори на територията на областта 

съобщават за изключително тежкото 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 и 

задържане на квалифицирани кадри и генерирането на достатъчен ресурс, за 

използване на модерни и енергийно ефективни технологии за експлоатация и 

поддръжка на ВиК системите и съоръженията, както и липсата на мерки за 

подобряване на ефективността и управлението при предоставяне на услугите поставят 

под въпрос планирането и извършването на инвестиции във ВиК инфраструктурата на 
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територията на областта. Бъдещото повишение цените на компонентите от 

предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги, макар и в рамките на 

социалната поносимост, ще бъде шоково за жителите на областта и ще предизвика 

негативни реакции сред населението.  

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 регионалната асоциацията по ВиК.  

 

2. Управление и разпореждане с имоти и вещи държавна собственост 

2.1. Управление на имоти и вещи държавна собственост 

- Със Заповед № ДС-6/07.01.2021 г. е отнето правото на управление на 16 броя имоти 

– Частна държавна собственост от Министерство на земеделието, находящи се в с. 

Габровица, общ. Белово, необходими за реализирането на национален обект с 

национално значение „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ЖП 

участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; 

- Със Заповед №ДС-39/22.02.2021 г. е отнето правото на управление на 3 броя имота, 

находящи в с. Бъта, общ. Панагюрище и 1 брой в гр. Панагюрище от Министерство на 

земеделието, необходими за реализирането на национален обект с национално 

значение за обект: Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп; 

- Със Заповед №ДС-280/01.12.2021 г. е отнето правото на управление на 51 броя 

имоти – частна държавна собственост от Министерство на земеделието, необходими 

за реализирането на национален обект с национално значение „Увеличаване на обема 

на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, с изграждане на реверсивен напорен тунел 

за връзка с язовир „Чаира“ (Обект Яденица“). 

- С РМС №270/26.03.2021 г. е прехвърлено правото на собственост на община Белово 

върху 2 броя имоти – частна държавна собственост, находящи се в м. Църни кал“ - с. 

Дъбравите. 

- С РМС №321/09.04.2021 г. са предоставени безвъзмездно за управление на НК 

„Железопътна инфраструктура“ 33 броя имоти – публична държавна собственост по 

КККР на гр. Септември по проект „Модернизация на ж.п. линия Костенец – Септември. 

- С РМС №351/15.04.2021 г. са предоставени безвъзмездно за управление на НК 

„Железопътна инфраструктура“ 16 броя имоти – публична държавна собственост по 

КККР на с. Габровица, общ. Септември по проект „Модернизация на ж.п. линия 

Костенец – Септември. 

2.2. Разпореждане с имоти и вещи държавна собственост 
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През 2021 г. Областният управител на област Пазарджик е извършил разпоредителни 

сделки с имоти – частна държавна собственост, както следва: 

2.2.1. Продажби на имоти чрез електронен търг 

- Сгради с идентификатори  07572.74.476.1 със застроена площ 106 кв.м., 2 ет. и 

07572.74.476.2 със застроена площ 34 кв.м., 1 ет., разположени в ПИ с идентификатор 

07572.74.476 по КККР на с. Бъта, общ. Панагюрище; 

- ПИ с идентификатор 03592.503.1918 по КККР на гр. Белово с площ 801 кв.м.; 

- Сграда с идентификатор 53285.51.92.1 със застроена площ 170 кв.м., разположена 

в ПИ с идентификатор 53285.51.92 по КККР на с. Овчеполци, общ. Пазарджик; 

- ПИ с идентификатор 10505.1.910 по КККР на с. Величково, общ. Пазарджик с площ 

1605 кв.м., ведно с построената в него двуетажна сграда със застроена площ 157 

кв.м.; 

- Сглобяема сграда ти „Балканстрой“, построена в УПИ VII-374, кв.39 попланана с. 

Лесичово, общ. Лесичово; 

- Пи с идентификатор 20362.99.17 с площ 100 кв.м., ПИ с идентификатор 20362.99.18 

с площ 24 кв.м. и ПИ с идентификатор 20362.99.59 с площ 128 кв.м.  по КККР на с. 

Дебръщица ,общ. Пазарджик; 

- ПИ с идентификатор 65437.67.117 с площ 418 кв.м.  по КККР на с. Сарая, общ. 

Пазарджик. 

2.2.2. Продажба на прилежащ терен към законно построена сграда 

- ПИ с идентификатор 23234.1.28 по КККР на с. Драгиново, общ. Велинград с площ 

2241 кв.м.; 

- ПИ с идентификатор 81089.501.940 по КККР на с. Черногорово, общ. Пазарджик с 

площ 3430 кв.м.; 

- ПИ с идентификатор 81089.11.175 по КККР на с. Черногорово, общ. Пазарджик с 

площ 939 кв.м. 

2.2.3. Предоставяне възмездно право на ползване 

- ПИ с идентификатор 53335.110.20 с площ 7150 кв.м. по КККР на с. Огняново, общ. 

Пазарджик. 

3. Бюджет, финансово управление и контрол, включително и на средствата 

от Европейски съюз 
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3.1. Изпълнение на бюджета и бюджетна дисциплина 

Изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2021 г. е, както следва: 

Изпълнението на приходите по бюджета на Областна администрация Пазарджик към 

31.12.2021 год. е в размер на 188879 лв. От тях 32896 лв. са от наеми на имущество 

и 17098 лв. от наем на земя. Приходите от държавни такси са в размер на 19613 лв. 

Приходи от продажба на сгради – 60673, от продажба на земя 60536, от учредяване 

на възмездно и срочно право на пристрояване и надстрояване към законно построени 

сгради, на основание чл.66, ал.4 от закона за собствеността/ Право на надстрояване 

и право на пристрояване се учредява за надстрояване, съответно пристрояване на 

съществуваща сграда – 8444 лв.. 

За дължимия от бюджетните организции  съгласно ЗДДС и месечни справки-

декларации  данък върху добавената стойност за 2021 г. е внесена сумата от 24196 

лв., а за данък върху приходите от стопанска дейност 3025 лв. 

Общите разходи за 2021 г. на Областна администрация Пазарджик са в размер 

на 1531138 лв. 

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 договори за поддръжка на парната инсталация, 

почистване и дезинфекция, временна неработоспособност, СБКО на служителите по 

трудово правоотношение за 2021 г., обезщетения за неизползван отпуск на 

политическия кабинет, обезщетения за освобождаване на служители, придобили и 

упражнили право на пенсия. 

Към 31.12.2021 г. Областна администрация Пазарджик няма просрочени 

текущи задължения към доставчици.  

Към 31.12.2021 г. Областна администрация Пазарджик има просрочени 

вземания в размер на 960 лв., от които  75 лв. са от несъбран наем за м.12.2021 и 

възстановен разход в размер на 885 лв.  Предприети са действия за събирането им. 

По дейност 282 ОМП разходите за §10-00 - издръжка са в размер на 5275 лв., 

от които са изплатени средства за работно облекло, тонизиращи напитки и храна, 

консумативи за помещението на дежурните. За изплащане на възнаграждения, СБКО 

и осигуровки по дейност 282 към 31.12.2021 г. са изразходвани средства в размер на 

71225 лв. 

Изпълнението по дейност 532 Програми за временна заетост е в размер на 

39218 лв. Средствата са за възнаграждения и осигуровки по сключени договори по 

програми за насърчаване на заетостта - национална програма ЗОХТУ, Регионална 

програма, Старт на кариерата.  
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Във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и 

лечението му Областна администрация Пазарджик е извършила разходи  в размер на 

13174 лв. за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г. Средствата са изразходвани за 

закупуване на маски, дезинфектанти и материали използвани при дезинфекцията на 

работните помещения на администрацията, съгласно Препоръките на Националния 

оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в 

административните структури на страната.  

 

Разходите са отчетени по §10-00 „Издръжка“. 

 

Разходи за д. 121       – 932 лв. 

 Маски, спирт, дезинфектант за работните помещения. 

 

Разходи за избори на 11.07.2021    -   5034 лв. 

 Дезинфектант за повърхности, подове, ръце, пълнители за подвижна 

крачна станция за дезинфекция, пълнители за монтирани апарати с 

дифузно разпръскване, дезинфекцираща гел-пяна за измиване на ръце, 

маски за еднократна употреба. 

 

Разходи за избори на 14.11.2021    -   7208 лв. 

 Дезинфектант за под, пълнител за ръце 

 Маски, антибактериални кърпи, ръкавици 

 

През 2021г. са извършени следните промени: 

 

1. Промяна с писмо № 02.09-312/01.04.2021г на АМС- намаление на бюджета на ОА 

Пазарджик в показател „Издръжка‘ с 7018 лв. 

 

2. Промяна с писмо № 05.00-85/05.05.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с 

размера на получените трансфери през първо тримесечие на 2021г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 

2021г. в размер на 4662 лв. 

 

3. Промяна с писмо № 02.09-468/18.05.2021г на АМС- намаление на бюджета на ОА 

Пазарджик в показател „Издръжка‘ с 6068 лв. 
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4. Промяна с писмо № 02.04-195/01.06.2021г на АМС- по бюджета  на ОА Пазарджик 

с 1253161 лв. за извършените трансфери към общините и разходи по подготовката и 

произвеждането на изборите за НП на 04.04.2021г. 

 

5. Промяна с писмо № 02.04-199/03.06.2021г на АМС- намаление на бюджета на ОА 

Пазарджик в показател „Издръжка‘ с 6433 лв. 

 

6. Промяна с писмо № 02.09-117/30.07.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 19354 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

изработването на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 

от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик. 

 

7. Промяна с писмо № 02.09-701/04.08.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 26143 лв. за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение за 

неизползван отпуск по чл.224 от КТ на политически кабинет в ОА Пазарджик. 

 

8. Промяна с писмо № 02.09-625/11.08.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с 

размера на получените трансфери през второ тримесечие на 2021г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 

2021г.в размер на 6713 лв. 

 

9. Промяна с писмо № 02.09-765/30.08.2021г на АМС- по бюджета  на ОА Пазарджик 

с 1283116 лв. за извършените трансфери към общините и разходи по подготовката и 

произвеждането на изборите за НП на 11.07.2021г. 

 

10. Промяна с писмо № 02.09-117/28.09.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик 

в размера 8348 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

изработването на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 

от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик. 

 

11. Промяна с писмо № 05.00-249/29.10.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик 

с размера на получените трансфери през трето тримесечие на 2021г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 

2021г.в размер на 13196 лв. 

 

12. Промяна с писмо № 02.09-21/28.10.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с 

размера на 19500 лв. за разплащане на дължимите данъци и такси към общините за 

2021г. по Закона за местни данъци и такси. 
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13. Промяна с писмо № 02.09-117/08.10.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик 

в размера 1611 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

изработването на помощни планове и планове на новообразувани имоти, съгласно §4 

от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик. 

 

14. Промяна с писмо № 03.11-19/22.12.2021г на АМС- по бюджета  на ОА Пазарджик 

с 2240039 лв. за извършените трансфери към общините и разходи по подготовката и 

произвеждането на изборите за НП на 14.11.2021г. 

 

 

15. Промяна с писмо № 05.00-302/31.12.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик 

с размера на получените трансфери през четвърто тримесечие на 2021г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 

2021г.в размер на 14396 лв. 

 

16. Промяна с писмо № 02.09-1169/31.12.2021г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик  

във връзка с осигуряване на средства за платените данъци и такси към общините за 

2021г. и вътрешно преструктуриране между елементите на бюджетната 

класификация. 

 

3.2. Финансово управление и контрол, вкл. на средства от ЕС 

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 01.01.2021 г. по валутна бюджетна сметка на ОА Пазарджик 

е в размер на 1253 лв. (641 EUR). Проектът беше удължен с няколко месеца и 

приключи през 2020 година. Получени са средства в размер на 53883 лв., 

предназначени за индиректни разходи, които са ни предоставени след представяне и 

верификация на окончателния отчет. Разходите са извършени от валутната сметка в 

левова равностойност. като изпълнението по проекта се отчита в CEC - ДЕС. Към 

31.12.2021 г. салдото по валутна бюджетна сметка е в размер на 5767 лв. (2949 EUR). 

Извършените разходи  са в размер на 49255 лв. и са отчетени по §§ 88-03. Изплатени 

са възнаграждения на екипа и е закупена техника за администрацията. 
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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  31.12.2020 г. общо разходите по проекта са 176503 лв. 

През 2021 г. по проекта са получени средства от ЕС в размер на 64576 лв. 

/33017 евро/. 

Към 31.12.2021 г. по проект REGIONS 4OOD са извършени разходи за издръжка 

в размер на 9468 лв. и за персонал в размер на 55474 лв., от които 15241 лв. са за 

осигурителни вноски. Разходите са отчетени в СЕС – ДЕС. 

 

4. Контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на 

местното самоуправление и местната администрация 

4.1. Контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите за 

местно самоуправление 

Упражняване контрол по законосъобразността на актовете на общинските съвети 

от областния управител през 2021 г. по реда на чл. 45 от ЗМСМА. 

През 2021 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 28 решения. Една част от решенията 

са преразгледани и отменени от общинските съвет при съобразяване с мотивите, 

изложени от Областния управител, с изключение на 17 решения, които в резултат на 

връщането им от Областния управител са преразгледани и потвърдени от Общински 

съвет Септември. Повторно приетите решения на Общинския съвет са оспорени пред 

Административен съд Пазарджик и по подадените жалби са образувани 

17административни дела. 

 

4.2. Контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на 

местната администрация 
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През изтеклата година е постъпили два сигнала и две жалби срещу актове на 

кметовете на общини на територията на област Пазарджик, както следва: 

Първият сигнал е срещу заповед на кмета на община Белово за определяне на 

купувач, спечелил търга за продажба на два самостоятелни обекти в сграда, находящи 

се в с. Голямо Белово. Жалбата е отхвърлена като недопустима, тъй като е подадена 

от лице, което няма интерес от обжалването - не е участник в търга и е депозирана 

извън законовия срок за обжалване. 

Първата жалба е срещу отказ на Кмета на община Панагюрище по чл. 56, ал. 2 от 

ЗУТ за удължаване ползването на строително скеле и поставяне материали на 

общински терен. Жалбата е препратена от Областния управител на Административен 

съд Пазарджик, който по силата на специалните разпоредби на ЗУТ е компетентен да 

се произнесе по нея. 

Втората жалба и вторият сигнал са от „Демократична България-Обединение“ срещу 

заповеди на кметовете на община Батак и община Сърница за образуване на 

избирателни секции за гласуване с подвижни избирателни кутии.  

Жалбата срещу заповед на кмета на община Сърница е отхвърлена от Областния 

управител като неоснователна. Заповедта на Областния управител е обжалвана пред 

Административен съд Пазарджик, който е постановил съдебно решение, с което е 

отхвърлил жалбата на „Демократична България-Обединение“. Решението е 

окончателно. 

Сигналът срещу заповедта на кмета на община Батак е отхвърлен от Областния 

управител като недопустим, поради просрочие. Заповедта на Областния управител е 

обжалвана пред Административен съд Пазарджик, същата е отменена от съда и 

преписката е върната за ново произнасяне. В рамките на законовия срок Областният 

управител се е произнесъл с нова заповед, с която е отказал да възобнови 

производството по издаване на заповедта на кмета на община Батак. Заповедта не е 

обжалвана по съдебен ред и е влязла в законна сила. 

4.3. Процесуално представителство на Областна администрация 

През 2021 г. Областният управител на област Пазарджик е бил страна по 

двадесет и шестсъдебни дела, както следва: 

1. Административно дело № 9825/2020 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. 
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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. 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. Приключило с влязло в сила съдебно 

решение, с което е отменено като незаконосъобразно решението на общински съвет. 

3. Адм. дело № 1354/2020 г. по описа на Административен съд Пазарджик, 

образувано по жалба ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ срещу 

заповед на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър“. Делото е 

висящо пред на Административен съд Пазарджик. Областният управител участва като 

трета страна като представител на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството по пълномощие. 

4. Административно дело № 275/2021 г. по описа на Административен съд 

Пазарджик, образувано по жалба на участник в електронен търг срещу заповед на 

Областния управител за определяне на спечелил търга купувач. Делото е висящо пред 

Административен съд Пазарджик. 

5.Административно дело № 469/2021 г. по описа на Административен съд 

Пазарджик, образувано по протест на Окръжна прокуратура Пазарджик, по което 

Областния управител е конституиран като заинтересована страна. По делото е 

поискано прогласяване на нищожност на разрешение за строеж на гл. архитект на 

община Септември. Областния управител участва като трета страна като представител 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството по пълномощие.Делото 

е висящо пред Административен съд Пазарджик. 

6.Административно дело № 797/2021 г. по описа на Административен съд 

Пазарджик, образувано по протест на Окръжна прокуратура Пазарджик, по което 

Областния управител е конституиран като заинтересована страна. По делото е 

поискано прогласяване на нищожност на виза за проектиране на гл. архитект на 

община Септември. Областния управител участва като трета страна като представител 

на Министъра на регионалното развитие и благоустройството по пълномощие.Делото 

е висящо пред Административен съд Пазарджик. 
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7. 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. 

8. Административно дело № 1410/2021 г. по описа на Административен съд 

Пазарджик, образувано по жалба на Областния управител срещу решение на ОИК 

Пазарджик за обявяване на резултатите от местен референдум, проведен в с. 

Синитово, общ. Пазарджик. Административен съд Пазарджик е постановил решение, 

с което е отменил решението на ОИК Пазарджик. , срещу което са подадени жалби от 

Инициативен комитет за провеждане на референдум в с. Синитово и от Кмета на 

община Пазарджик. Делото е висящо пред Върховен административен съд. 

9.Гр. дело № 3764/2021 г. по описа на Районен съд Пазарджик, образувано по 

жалба на „Белмекен Пазарджик“ ЕООД за съдебна делба на съсобствен с държавата 

имот. Делото е висящо пред Районен съд Пазарджик. 

Седемнадесет административни дела са срещу решения на Общински съвет 

Септември, който е потвърдил 17 върнати за нова разглеждане решения, касаещи 

смяна НТП на пасища и мери. Делата са висящи пред Административен съд Пазарджик. 

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. Едно от делата е прекратено 

поради събиране на дължимите суми. 

 

5. Организация и ръководство на дейностите по защитата на населението, 

културните и материалните ценности, околната среда при бедствия 

5.1. Превенция и противодействие на пандемията COVID-19 

Отчетната 2021 година премина в изпълнение на задачата с най-висока 

социална значимост и приоритет – превенцията и противодействието на пандемията 

COVID-19 и преодоляване на негативните и последици. В изпълнение на указанията 

на Министрество на здравеопазаването, от началото на пандемията през м. март 

2020г., в Областна администрация Пазарджик е създаден Областен опуративен щаб, 

който координира дейността на всички институции и лечебни заведения на 

територията на цялата област. В него членуват ръководители на държавни 

институции, управители на лечебни заведения и представители на съсловни 

организации в сферата на здравеопазването. За отчетния период са проведени 17 
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присъствени заседания, заседания в непресъствен и в онлайн формат, множество 

срещи по конкретни казуси, кризисни ситуации, посещения и проверки на място в 

лечебни заведения. В координация с ръководителите на държавни институции, 

осъществяващи контрол по спазването на противоепидемичните мерки, за отчетния 

период са извършени над 2000 проверки на обекти с обществено предназначение в 

област Пазарджик, връчени са предписания и АУАН. 

  Със съдействието на Областна администрация Пазарджик от месец септември 

2021 г. беше въведена онлайн система за проследяване в реално време на свободните 

терапевтични и интензивни легла за лечение на пациенти с коронавирус в деветте 

многопрофилни болници в област Пазарджик, което значително улесни екипите на 

деветте филилала на Спешна помощ при настаняването на пациенти в болниците, 

особено в пиковите периоди на пандемията. 

  За нормалното протичане на изборния процес и обезпечаване здравето и 

живота на участниците в него, в координация с РЗИ и общинските администрациии в 

областта беше създадена организация и коридор за ваксиниране на членове на СИК, 

РИК и служители, ангажирани с организационно-техническата подготовка на изборите 

в област Пазарджик.  

На специална церемония през месец септември в Областна администрация 

Пазарджик бяха връчени грамоти от министъра на здравеопазването на медици, които 

са участвали активно в имунизационната кампания в област Пазарджик. Със своя 

заповед министърът на здравеопазването отличи работещи в имунизационни кабинети 

и общопрактикуващи лекари в цялата страна с висока активност, професионален 

ангажимент и постигнати резултати, при реализацията на имунизационната кампания 

на Република България за ваксинация срещу COVID-19. В област Пазарджик беше 

отличен имунизационният кабинет на РЗИ Пазарджик и общопрактикуващият лекар   

д-р Галина Точкова. 

През м. октомври Областният управител присъства на тържествената 

церемония и отправи поздрав към всички медици по повод Деня на българския лекар 

– 19 октомври.  Председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз – 

Пазарджик връчи на отличилите се лекари през годината грамоти и почетен знак на 

БЛС. 

През м. ноември Областна администрация се включи в организирането и 

провеждането на събитията, свързани със 140 години от създаването на първата 

болница в град Пазарджик и най-голямото лечебно заведение в областта МБАЛ 

Пазарджик. Областният управител участва в научната конференция в чест на 

годишнината и връче почетен плакет на изпълнителния директор на МБАЛ Пазарджик 
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за принос в развитието на здравеопазванетов областта и особени заслуги в борбата с 

COVID-19. 

 

5.2. Защита на населението при бедствия 

 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 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 Велинград през 

април 2021 г. бе осигурена тежка верижна техника със съдействието на областния 

управител Стефан Мирев. Фирмата  „Пътища Пазарджик“ ЕООД осигури камион – 15м³, 

платформа за транспорт на тежкотоварна техника и верижен багер, а фирма 

„ДИЕСЕЙЧ” ЕООД – хората хората за почистване от дървесна и храстовидна 

разсителност. 

 В края на август 2021 г., в следствие на повреда на основен изпускател на 

язовир „Чорбаново” в землището на село Розово, община Брацигово, беше обявено 

частично бедствено положение на територията на село Розово. Поради заплаха от 

аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на населението и 

инфраструктурата на общината. От фирма „Язовир ремонт” ЕООД – гр. Пловдив бяха 

извършени неотложно аварийни работи – ремонт на основен изпускател на язовир 

ЧоСъс своя заповед областният управител на Пазарджик определи за пожароопасен 

сезон в горските територии на област Пазарджик, периода от 1 април до 30 ноември 

2021 година. Въпреки предприети превантивни мерки и забраната за паленето на 

открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от 

границите на горските територии, в землището на община Велинград възникнаха 

пожари с огромни щети в населени места и в горски територии. 

На 6 август министърът на земеделието и горите и областният управител се 

срещнаха на място с горски служители и пожарникари в местността Анезица, община 

Велинград. В общината бе обявено частично бедствено положение заради 

възникналите горски пожари на обща площ около 1000 дка.  

На 15 август областният управител и кметът на Велинград посетиха на място 

село Кръстава, където пожар изпепели шест къщи, селскостопански постройки и 
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няколко животни. По разпореждане на областния управител мобилни групи от 

служители на РЗИ, ОДМВР и Социално подпомагане съдействаха на хората, чийто 

лични документи и ТЕЛК решения бяха унищожени по време на пожара. В спешен 

порядък всички институции предприеха необходимите действия в помощ на 

пострадалите семейства от  огромния пожар. След оглед и оценка на щетите се 

кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет. 

С подкрепата на Областния управител на община Велинград е осигурена военна 

техника от резерва на българската армия, която да се използва при овладяването на 

пожари в горските територии. 

  На извънредно заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, 

във връзка със зачестилите пожари в страната и пожароопасната обстановка, в област 

Пазарджик.  До края на месец август бяха организирани съвместни патрули между 

служители на ОД МВР Пазарджик, РДГ Пазарджик, ДГС и ДЛС по проверка на 

пребиваващите в горски и полски територии граждани – причина за пребиваването, 

снемане на самоличност, предупреждения за забрана за палене на огньове и всякакви 

дейности, които могат да предизвикат пожар.  Извършени са проверки и 

предупреждения от страна на ОД МВР и представителите на съответната община 

спрямо къмпингуващи граждани около язовири или други водни обекти, берачи на  

гъби  и  билки, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски 

територии.     Осъществяване на контрол върху поведението на ловните дружинки при 

откриването на ловния сезон.рбаново” и почистване на водовземна шахта, откъм 

водния откос. 

5.3. Защита на културно-историческо наследство 

 През 2021 г. в Областна администрация – Пазарджик са постъпили 

предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние от 

общините Стрелча, Септември и Ракитово. 

 От община Стрелча са отправени предложения за изграждане на два броя 

нови военни паметника на стойност 34 900 лв. 

 За община Септември – ремонт на военен паметник в с. Варвара, който 

възлиза на стойност от 1 309.60 лв. 

 От община Ракитово е отправено предложение за ремонт и възстановяване на 

5 броя военни паметници в лошо състояние, възлизащо на 3 500 лв. 
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- През отчетния период Министерството на културата съвместно с Областните 

администрации проведе процедурата за попълване на Националната система „Живи 

човешки съкровища – България” за 2021 г., с която се цели опазването на 

нематериалното културно наследство. Номинацията на област Пазарджик за „Живи 

човешки съкровища – България“ 2021 бе ритуалът „Украсяване на накалите“. 

Кандидатурата е на НЧ „Зора 1903“ в Радилово. Той представя ритуал от сватбената 

обредност, характерен за този край на региона. Решението бе взето от Регионалната 

експертна комисия, създадена със заповед на областния управител. Право на 

номинации имаха народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и 

юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на 

нематериалното културно наследство. В регионалния етап от процедурата постъпиха 

още четири предложения – „Песни и танци – автентичното богатство на Дорково“ – НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий 1919“ – с. Дорково, община Ракитово, „Дервишов ден в с. 

Церово“, НЧ „Георги Бенковски 1900“ – с. Церово, община Лесичово, „Ръчно 

тъкачество на текстилни шедьоври – част от културното наследство на Европа“, НЧ 

„Просвета – 1917“ гр. Костандово, община Ракитово, Сирни заговезни – „Прошка“, НЧ 

„Св. Св. Кирил и Методий – 1924“, с. Дебращица, община Пазарджик. Постъпилите 

предложения са предоставени на Института по етнология и фолклористика с 

Етнографски музей при Българската академия на науките. 

- Съгласно указанията на министерство на културата и във връзка с ежегодното 

изготвяне на Национален културен календар, и през 2021 година Областна 

администрация  Пазарджик събра, обобщи и предостави на МК предложенията за 

културни събития, които да бъдат включени в Националния културен календар. 

- Със заповед на министъра на културата през 2021 г., експерти от Областна 

администрация Пазарджик са участвали в работата на две комисии по определяне 

режима на опазване на археологическите обекти: 

Археологически обект „Стрелчанко кале“, землище на община Стрелча 

Археологически обект „Орлово гнездо“, землище на община Белово. 

- Във връзка с подготовката на Втория периодичен доклад на България в 

сферата на опазването на нематериалното културно наследство, Областна 

администрация предостави на министрество на културата информация за дейности, 

осъществени за шест години назад. 
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6. Административно обслужване. Координация и контрол на дейността на 

териториалните звена на министерствата и на другите административни 

структури, които осъществяват административно обслужване на територията 

на областта 

 

6.1. Административно обслужване 

Брой административни услуги предоставени от Областна администрация 

Пазарджик за отчетен период 01 януари – 31 декември 2021 г. 

 

Държавна собственост  

 

Код по 

ИИСДА 
Наименование на услугата   

1978 

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи 

от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна 

собственост" 

 

1250 

1963 

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна 

собственост 

 

1930 

2529 

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения по реда на 

закона за лечебните растения 

 

- 

1983 
Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост 

 
4 

1979 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността 

 

48 

1972 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна 

собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги 

 

1063 
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Регионално развитие и териториално устройство 

 

Код по 

ИИСДА 
Наименование на услугата  

1961 

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат 

територии, попадащи в повече от една община или предвиждат 

изграждане на обекти с регионално значение 

 

3 

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж - 

1966 

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на 

проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща 

територии, попадащи в повече от една община или предвижда 

изграждането на обекти с регионално значение  

3 

1967 

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на 

техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една 

община 

- 

1968 
Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен 

строеж  
- 

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж 1 

1974 
Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата 

инфраструктура с обхват и значение за повече от една община 
- 

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект - 

1976 Презаверяване на разрешение за строеж - 

1980 
Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените 

промени в одобрения инвестиционен проект 
- 

1981 

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за 

обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за 

повече от една община или за обекти от регионално значение 

- 

1984 
Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна 

инициатива и издаване на разрешение за строеж 
- 

2389 
Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива 
- 

2469 

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на 

преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост 

1 
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Услуги, предоставяни от всички администрации 

 

Код по 

ИИСДА 
Наименование на услугата  

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 5 

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 8 

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени 

от кметовете и общинските администрации 
675 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация 3 

 

6.2. Достъп до информация 

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 2021 г. са постъпили общо 7 броя заявления, от тях: 

• 5 бр. – писмени заявления на хартиен носител в деловодството на Областна 

администрация; 

• 2 бр. –постъпили по електронна поща - на служебния имейл адрес на Областна 

администрация Пазарджик. 
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 През електронната Платформа за достъп до обществена информация не са 

постъпили заявления. 

Заявленията са подадени от: 

• неправителствени организации/ЮЛ с нестопанска цел – 2 броя; 

• юридически лица – няма; 

• от физически лица - 5 броя. 

Поисканата обществена информация в 4 от случаите касае упражняването на 

права и законни интереси, в 1 случай - Изразходване на публични средства и в 2 

случая е поискана информация във връзка с предсрочни избори. 

През 2021 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. 

Няма постановени откази за предоставяне на исканата информация.  

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. 

В изпълнение на политиката за прозрачност дейността на администрацията, през 

2021г. на информационния сайт на Областна администрация са публикувани общо 152 

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 80 прессъобщения, новини, интервюта свързани с дейността на 

областната администрация, инициативи на политическия кабинет, посещения на 

министри, 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 

https://opendata.government.bg/
https://opendata.government.bg/
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активната фейсбук страница на Областна администрация Пазарджик. На 

информационния сайт е публикувана форма за обратна връзка с потребителите. 

След въвеждането на противоепидемичните мерки, след някои 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. Публикува се и информация за актуалната епидемична обстановка за 

COVID-19 в областта. 

 

Б. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ  

7. Организационно техническа подготовка на изборите за народни 

представител и президент и вицепрезидент в 13-ти Пазарджишки МИР - април 

2021– юли 2021– ноември 2021 

На територията на област с административен център Пазарджик подготовката 

и произвеждането на изборите следва заложеното в Изборния кодекс, решенията на 

ЦИК и получени указания от Администрацията на Министерски съвет. 

В област Пазарджик са предприети и извършени в срок всички дейности 

съгласно приетата от ЦИК, хронограма за съответния вид избор, като основните 

акценти за областна администрация са както следва:  

Във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна 

избирателна комисия (РИК) в 13 МИР-Пазарджик, по реда и на основание на чл. 60 от 

Изборния кодекс и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, 

Областният управител издаде заповед за провеждане на консултации с 

парламентарно представените партии и коалиции. При провеждането и на четирите 

вида избори, представителите на парламентарно представените партии и коалиции не 

постигнаха съгласие за състава на РИК-Пазарджик и на основание чл. 60, ал. 6 от 

Изборния кодекс, цялата документация в едно с протокола от консултациите се 

изпращаше в ЦИК за решение. 

Обезпечена е дейността на РИК Пазарджик с всички необходими за дейността 

ѝ материали и консумативи. Изработен и предоставен е печатът на комисията. 

На територията на областта машинно гласуване се проведе в 321 бр. секции от 

351 бр. постоянни по чл. 8 от ИК. 

От областна администрация са получени и предадени на общинските 

администрации, изготвените от ТД ГРАО предварителни избирателни списъци. Същите 

са обявени на определените със заповед на кметовете места. 

По искане на ЦИК е предоставена от Областния управител информация за броя 

секции на територията на областта, броя гласоподаватели по предварителните 
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избирателни списъци, както и е направено предложение за необходимия брой 

хартиени бюлетини за произвеждането на изборите. 

Получени, разпределени и раздадени на общините са централизирано 

доставените Приложения.  

Със заповед на областния управител са разпределени по общини, осигурените 

от бюджета средства необходими за логистично осигуряване на изборния процес, 

както и средствата за безопасни и здравословни условия за работа предвид 

извънредната епедемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 при 

произвеждане на изборите.  

В изпълнение на решение на ЦИК, с което Областния управител е задължен да 

определи помещения за съхранение на бюлетините след предаването им от 

„Печатницата на БНБ“ АД на областните администрации, бе създадена необходимата 

организация, а именно: 

- Събрани и обобщени са предложенията от кметовете на общини за помещения 

находящи се на територията на съответната община. В помещенията ще се съхраняват 

бюлетините и другите изборни книжа и материали от момента на получаването им от 

областна администрация до раздаването им на СИК. Предложенията за помещения са 

придружени с писмените становища на органите на РУП и РСПБЗН за пригодността им.  

Заявени и предадени на общинските администрации са необходимите 

количества чували/торби/ за съхранение на бюлетините и другите книжа след 

изборите, както и кутии за отрязъците с номерата на бюлетините.  

В изпълнение на писмо на Главния секретар на Министерски съвет, вменяващо 

задължение на администрацията за обезпечаване на изборния процес с допълнителни 

изборни книжа и материали е създадена организация за осигуряването им.  

Извършена е предпечатна подготовка и са отпечатани Методическите указания 

на ЦИК за работа на СИК, списъка с имената и номерата на кандидатите по 

кандидатски листи и бланките – чернова за отчитане на преференции и 

допълнителните приложения по решение на ЦИК. 

Членовете на техническия екип от Областна администрация Пазарджик 

осъществяват взаимодействие с РИК, създадените по общини технически екипи и 

органите на МВР. Комуникацията и координацията с тях, Администрацията на 

Министерски съвет и ЦИК, в съответствие с динамиката на изборния процес, 

приоритетно се осъществява по електронна поща и/или телефон. Следи се за 

коректното получаване на информацията от адресата. 

Своевременно са обезпечавани нуждите на РИК Пазарджик за дейността ѝ.  

Във връзка с Оперативния план на Централна избирателна комисия със заповед 

на областния управител е създадена организация в предизборния и изборния ден за 
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изпращане на необходимата информация в Областна администрация Пазарджик и 

предоставянето ѝ на РИК, ЦИК и АМС. 

Администрацията разработи процедура за организация и координация на 

дейностите по приемане и проверяване от РИК на протоколите на СИК от произведения 

избор. Утвърдената от областния управител процедура се предостави на общинските 

администрации, като за спазването ѝ в изборната нощ отговаряха членове от 

техническия екип на администрацията. Базирайки се на обратната връзка от 

общинските администрации и времето на обработка на протоколите на СИК и 

съответно предаване на документите от РИК в ЦИК, разработената процедура отчете 

много добри резултати. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2021 

ГОДИНА 

Областна администрация Пазарджик работи за постигане на непрекъснато подобрение 

и висок обществен резултат от административната си дейност в съответствие с 

принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-

добрите европейски практики.  

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 
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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. ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:Ефективна и ефикасна във взаимодействието си публична 

администрация с висок организационен и личен интегритет 

 Повишен 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 

 Ангажирани субекти на гражданско участие в инициативите за повишаване на 

качеството на обществените услуги 

 Гарантиран и съобразен със специфичните настоящи и бъдещи потребности на 

потребителите на обществени услуги достъп, включително и чрез електронно 

административно обслужване и управление 

 Гарантирани високи стандарти за качество на обществените услуги под 

условието за безукорен личен и организационен интегритет 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:Устойчиво развитие и социална кохезия, основана на 

социално отговорно партньорство на органите на изпълнителната власт и местното 

самоуправление с бизнеса и структурите на гражданското общество в местните 

общности 

 Повишен административния капацитет за стратегическо и оперативно 

планиране и управление на изпълнението 

 Ефективно ползване на статистическата информация, включително чрез 

проследяване и анализ на данни относно индикаторите на регионално развитие 

 Подобрено взаимодействие и партньорства с органите на местно 

самоуправление и структурите на гражданското общество в местните общности 

 Подкрепа 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. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:Намалена уязвимост и добре управлявани рискове за 

живота, здравето и благоденствието на местните общности в областта 

 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 

 Управление на споделените партньорски информационни и материални 

ресурси 

 Създаващо знание управление на информацията в областните обществено-

консултативни и експертни структури 

 Повишен социален ефект на административната дейност- чрез добро 

управление в сферата на сигурността, опазването на обществения ред и 

държавната собственост и защитата на населението от бедствия 

ПРИЛАГАНА В ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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(CAF 2020). 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И РИСК 

За ефективно управление на стратегическото си изпълнение Областна администрация 

прилага процесен подход, основан на PDCA-цикъла на управление и на Балансираната 

система от показатели за ефективност BSc – XPP .  

Управлението на риска се осъществява в съответствие с отделен стратегически 

документ, в съответствие с изискванията на ЗФУКПС – Стратегия за управление на 

риска в Областна администрация Пазарджик (2018-2020).  

Стратегията за управление на риска в Областна администрация Пазарджик е 

разработена в изпълнение на нормативното задължение за периодична актуализация. 

Нейното съдържание е съобразено с подходите, дефинициите, методите и техниките, 

съдържащи се в международен стандарт за управление на риска, известен като ISO 

31 000. В този смисъл, то съответства и на препоръката за стандартен подход при 
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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: 

Стратегически цели: 
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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 УПРАВЛЕНИЕИ КОНТРОЛ 

Общо състояние на системите за финансово управление и контрол е отразено в 

приложения Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2021 г., утвърден от Министъра на финансите г-н Валери Белчев. 
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 Въз основа на отговорите във въпросника,общото състояние на СФУК по 

елементи е оценено, както следва: 

 Контролна среда – обща оценка “Много добра” – 3,76 

 Управление на риска – обща оценка “Добра” – 3,40 

 Контролни дейности – обща оценка “Много добра” – 3,75 

 Информация и комуникация – обща оценка “Много добра” – 3,75 

 Мониторинг – обща оценка “Много добра” – 3,75. 

Въз основа на обективните резултати от самооценката, Областният управител 

декларира, че състоянието на финансовото управление и контрол в ръководената от 

него организация през 2022г. е “Много добро“ (обща оценка 3,68, по скалата от 1 до 

4) и Областна администрация Пазарджик поддържа високи стандарти на изпълнение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През отчетния период – 2021година - Областна администрация Пазарджик изпълни 

функцията си да подпомага Областния управител на Област Пазарджик в съответствие 

с разпоредбите на закона – като планира и изпълнява дейността си по начин, който 

води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично 

използване на ресурсите. Изпълнението на функциите се осъществи в изключително 

сложна обществена обстановка – от една страна, продължаващата епидемия на 

COVID-19, от друга, преминаването през три последователни цикъла на произвеждане 

на избори за народни представители, а така също и произвеждане на избора за 

президент и вицепрезидент на Република България. Това постави под особено тежко 

изпитание хората в организацията. Независимо от това, Областна администрация 

продължи да консултира и координира дейността си за осъществяване на единната 

държавна политика с общинските администрации и териториалните звена на 

централните администрации на изпълнителната власт, 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. 


