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 Областна администрация Пловдив е юридическо лице на бюджетна издръжка 

със седалище – гр. Пловдив, административен център на областта. Областната 

администрация се ръководи и представлява от областния управител. Областният 

управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет. При 

осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник 

областни управители и от областна администрация. Административното ръководство 

на областната администрация се осъществява от главен секретар. Според характера на 

дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са 

обособени в обща и специализирана администрация. 

 

 Обща администрация  –  Дирекция АПОФУС 

 

 Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността“ – АПОФУС. 

 Административното обслужване на физически и юридически лица се 

осъществява чрез Звено за административно обслужване – към дирекция 

„Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“. 

 Общата администрация осигурява технически дейността на областния 

управител, на специализираната администрация и дейности по административното 

обслужване на гражданите и юридическите лица. 

Специализирана администрация – Дирекция "Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост" 

 

 Специализирана администрация - Дирекция "Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост" подпомага осъществяването на 

правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност. В 

обхвата на специализираната дирекция се включват следните направления:  

 Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“,  

 Отдел „Координация и европейска интеграция“  

 Отдел „Правен и административен контрол“ 
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I. ИНФРАСТРУКТУРА 

Координация при реализация на проекти по енергийна ефективност по 

Национална програма енергийна ефективност 

 С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет се прие 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради . 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е 

насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на 

живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо 

качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната 

ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за 

енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на 

жизнения цикъл на сградите; осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с 

критериите за устойчиво развитие.  

 Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - 

чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия 

на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-

високо качество на жизнената среда. 

 Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради ще допринесе за: 

 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни 

сгради и намаляване на разходите за енергия; 

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите; 

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие. 

Очаквани резултати и ефекти 

 Намаляване разходите за отопление за домакинствата; 

 Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете; 

 По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.); 
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 Удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена. 

Ползи от националната Програма: 

 Чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност постигане на намаление на 

енергопотреблението на домакинствата и реализиране икономия на разходите; 

 Създаване на по-топли, уютни и красиви домове и обновени общи части на 

сградите. 

Икономически ефект: 

 Предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – 

проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за 

обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.; 

 Участие в изпълнението на Програмата на малки и средни фирми от цялата 

страна. 

Социален ефект: 

 Осигуряване на допълнителна заетост; 

 Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради; 

 Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на 

енергийната ефективност. 

Актуална информация за напредъка по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради към 31.01.2022г. 

 

Брой сключени 

договори за целево 

финансиране (от 

регистъра на ББР) 

Брой сгради със 

стартирали 

дейности (от 

момента на 

стартиране 

изготвянето на 

ТО) 

Брой сгради със 

стартирали СМР 

Брой сгради въведени в 

експлоатация 

Пловдив 150 149 0 149 

Пловдив 73 72 0 72 

Асеновград 28 28 0 28 
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Карлово 26 26 0 26 

Лъки 4 4 0 4 

Раковски 4 4 0 4 

Сопот 7 7 0 7 

Стамболийски 5 5 0 5 

Хисаря 3 3 0 3 

 

 Приоритетни обекти на пътната инфраструктура в област Пловдив: 

 

 На територията на област Пловдив са изпълнени и към настоящия момент се 

работи по няколко приоритетни обекта, които имат важно значение за развитието на 

пътната инфраструктура и ще доведат до по-добри условия за безопасно и бързо 

придвижване на МПС по републиканските пътища и осъществяване на връзка между 

населените места и прилежащите крайпътни обекти – бензиностанции, търговски 

обекти, промишлени предприятия и др. 

 

ОБЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ от 2021 г. /недовършени/ 

1. Локални платна на път II-86 „Пловдив – Асеновград“. След изграждането на второто 

платно на републиканския път „Пловдив – Асеновград“ и пет броя кръгови 

кръстовища,  се изграждат локалните платна към този път. Стойността на СМР са 18 

млн. и 900 хил. лева с ДДС, дължина на локалните платна е общо 20 км. от двете страни 

на пътя. Има проблем с ляво локално платно при км. 24+066, тъй като бившия 

собственик не е освободил отчуждената част от имота. 

2. Обект: Път III-8611 „Белица – Загражден“, дължина 8 км., стойност 4, 087 млн. лв. 

Извършва се основен ремонт на пътя с намален габарит, широчина 4/6 м. т.е. 4 м. 

асфалтова настилка и 2 м. банкети. СМР включват направа на пътна основа, подпорни 

стени, габиони, защитни мрежи по склонове, асфалтова настилка и мантинели. На пътя 

са изпълнени трошено-каменна настилка, без асфалт, водостоци, подпорни стени и др. 

3. Обект: Път ІІІ-861 „Югово-Лъки-Здравец-граница със Смолянска област“ от км 
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0+000 до 31+040, с обща дължина 31,040 км. Обектът се изпълнява по договора за ТРП 

от „Европейски пътища“ АД и е с очаквана стойност 45 001 889,28 лв. с ДДС. 

Стойността на ограничителните системи за пътища (мантинели) е около 3,900 млн. лв., 

а за пътни знаци 86 200 лв. с ДДС. Пътят е асфалтиран, остават за изпълнение 

довършителни работи – предпазни огради, маркировка, пътни знаци и др. 

4. Съществуващ (югозападен ) обходен път на гр. Пловдив, участък от път ІІ-86 след 

края на мост над р. Марица и завършва след пресичане на ж.п. линия на КЦМ АД с 

обща дължина около 14 км. Изпълнен е превантивен ремонт в участъка от 

Асеновградско шосе до кв. Коматево - нова асфалтова настилка, възстановяване на 

отводнителните съоръжения, предпазните огради, пътни знаци и маркировка. Остава за 

ремонт участъка от кв. Коматево до път І-8 (Пазарджишко шосе), път ІІ-86 от км. 0+07 

до 6+945 

5. Съществуващ (западен) обходен път на гр. Пловдив, участък от път ІІІ-805 /път І-8/ 

Бенковски – Съединение от км. 0+075 до км. 6+000; 

6. Републикански път III-862 Пловдив - Първенец – Лилково - Михалково. През януари 

2021г. АПИ възложи на пътноподдържащата фирма изготвянето на технологичен 

проект за превантивен ремонт на третокласния път (от км 0+000 до км 37+900). 

Изпълнени са ремонтно-възстановителни дейности на обекта – като пътят е 

асфалтиран, но има да се изпълняват довършителни работи – предпазни огради, 

подпорни стени, пътни знаци, маркировка и др. 

7. Изпълнение на превантивен ремонт на път ІІ-58 в участъка от гр. Асеновград до 

граница област Пловдив – област Кърджали. На пътя е положена нова асфалтова 

настилка, но обектът не е довършен – маркировка, знаци, довършителни работи в 

обхвата на пътя. 

8. Започнат е превантивен ремонт на републикански път ІІІ-8006, участък „Садово – 

Асеновград“, като е изпълнен  половината от трасето на пътя. 

 

ОБЕКТИ В ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ И ИЗДАВАНЕ НА 

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, И ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 1. Югоизточен обход на Пловдив – път II-56, за затваряне на околовръстния път 

около града, дължина 4,820 км. Има издадена Заповед № РД-02-15-69/03.08.2020г. на 

МРРБ, с която е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект на 
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ПУП - парцеларен план, който трябва да се съгласува със заинтересуваните централни 

и териториални администрации, контролни органи и експлоатационни дружества, след 

което да се одобри от МРРБ. АПИ провежда обществена поръчка за „Определяне на 

изпълнител на строително – монтажни работи за обект, която е на етап отваряне на 

ценови предложения. 

 2. Удвояване на съществуващ (югозападен) обходен път на гр. Пловдив, обща 

дължина 18,720 км., за който няма проектна стойност. 

 Съществуващ околовръстен път на гр. Пловдив, който е с едно пътно плътно 

трябва да се приведе към габарит Г23,5 и да стане с две платна за движение на МПС. 

Агенция ПИ е провела обществена поръчка за „Изработване на технически проект и 

ПУП - парцеларен план за обекта по три обособени позиции, като има определени 

изпълнители, както следва:  

 - Обособена позиция № 1: Включва участъци от републикански път ІІІ-805 и II-

86 с обща дължина 2,100 км. – от кръстовището при „Джъмбо“ до края на моста над р. 

Марица, включително и пътен възел на Пазарджишко шосе. Определен е изпълнител 

„Рутекс“, предложил цена 368 998,30 лв. без ДДС. 

 - Обособена позиция № 2: Включва участъка от път ІІІ-805, с начало кръстовище 

Джъмбо до Пътен възел „Царацово“, с дължина 2,660 км. Определен е изпълнител 

„Пътпроект 2000“, предложил цена 253 000,00 лв. без ДДС. 

  За Обособена позиция №3: Участък от път ІІ-86 след края на мост над р. Марица 

и завършва след пресичане на ж.п. линия на КЦМ АД не е избран изпълнител.  

 3. Предстои да започне изграждането на дългоочаквания нов мост и пътна 

варианта над река Марица на републикански път III-667 „Плодовитово – Асеновград“ 

от км 6+470 до км 7+100 до гр. Първомай. Има одобрен парцеларен план и проведени 

процедури за промяна предназначението на засегнатите горски територии. Община 

Първомай безвъзмездно е прехвърлила в собственост на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ засегнатите имоти, общинска собственост. Проведени са обществени 

поръчки за строител и строителен надзор, има избрани изпълнители на поръчките. 

Стойността на строителството ще бъде в размер на 6,2 млн. лева.  

 4. Изграждане на ново мостово съоръжение на път ІІІ-804 участък „Поповица – 

Асеновград“ над р. Черкезица при км. 0+189, до с. Поповица. Извършване на 

препроектиране и избор на изпълнител. 
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ДРУГИ  

 1. Републикански път ІІІ-642 „Хисаря- Калояново” - ЖП  надлез при км. 15+000 

и пътна  варианта, няма проектна стойност - Съществуващото в момента трасе на път 

ІІІ-642 в този участък е ремонтирано, но преминаването през ж.п. линията се 

осъществява чрез охраняем ж.п. прелез, което застрашава сигурността на движение и 

създава предпоставки за възникване на ПТП. Автомобилното движението към 

националния курорт гр. Хисаря е много натоварено. Необходимо да бъде актуализиран 

проекта и да се доизгради предвидената в участъка пътна варианта и надлеза над жп 

линията. Община Хисаря е поела ангажимент да осигури теренно обезпечаване на 

обекта, като дари на държавата, чрез агенцията части от засегнатите общински имоти, в 

обхвата на обекта.  

 2. Превантивен ремонт на републикански път III-5604 „Брезово – Стрелци – 

Долна махала“, на който не е извършван основен ремонт от изграждането му, а само 

частично „изкърпване“ на пътната настилка. По този път ежедневно се извозват 

ученици от десет населени места (осем от община Брезово и две от община Калояново) 

до Средните училища в гр. Брезово. Пътят е пряка връзка между общините: Братя 

Даскалови, Брезово, Калояново, Хисаря и Карлово. 

 3. Превантивен ремонт на републикански път III-8604 „Пловдив – Бяла черква – 

Косово, на който не е извършван основен ремонт, а само частично преасфалтиране. 

Това е основен път на всички жители на гр. Пловдив и страната, ползващи базите за 

почивка, краткотраен отдих и спорт в местностите „Здравец“, „Копривките“, 

„Студинец“, „Бяла черква“ и др., поради което е крайно наложителен ремонта му. 

 4. Удвояване и реконструкция на Път ІІ-64 „Карлово-гара Калояново - с. Труд-

Пловдив” в участъка  от   разклон за с. Калояново до с. Труд от км 35+920 до км  

48+200  с дължина 12,280 км., няма проект. Този път е пряка връзка на Пловдивска 

област със северна България чрез прохода Троян - Кърнаре и връзката на път I-6 

“София - Бургас” с АМ „Тракия”. Той е изключително натоварена пътна артерия, 

поради ежедневните пътувания на работещи, ученици и др. до и от областния град, и 

пътуванията до туристическите и СПА комплекси в гр. Хисаря, Старосел, Житница, гр. 

Баня и Красновски бани. Участъкът до разклона за с. Калояново е с множество 

регистрирани тежки пътно - транспортни произшествия и задръствания. За осигуряване 

на безопасно движение  е необходимо да се направи предварително проучване за 
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изграждане на второ платно за движение в участъка от с. Труд до гара Калояново.  

 5. Проектиране и ремонт на републикански път ІІІ-667, участък „Първомай – 

Асеновград“, за лошото състояние има подписка от кметовете на населените места, 

уведомена АПИ, но ремонтът не е започнал. 

 6. Проектиране и ремонт на републикански път ІІІ-804 участък „Поповица – 

Асеновград“, за лошо състояние на пътя е уведомена АПИ, но ремонтът не е започнал. 

На този път трябва да се направи и ново мостово съоръжение на р. Черкезица при км. 

0+189, до с. Поповица. 

 7. Път ІІ-64 Карлово – Пловдив от км. 49+880 до км. 52+300 (участъка от АМ 

„Тракия“ до гр. Пловдив). 

8. Проектиране и ремонт на републикански път II-35 „Ловеч-Кърнаре“ от км. 102+055 

до км. 125+349, на територията на област Пловдив – пътно платно, пътни съоръжение и 

принадлежности. 

 9. Обект: „Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“, разположен 

на териториите на две общини: Пловдив и „Марица”, област Пловдив, в обхвата на 

община Пловдив - от края на регулацията на населеното място по плановете на СИЗ I и 

II части и кв. „Тодор Каблешков“ до землищната граница с община Марица и в обхвата 

на община Марица - от землищната граница с община Пловдив до транспортен  възел 

„Царацово“ – път III-805“. Този път е публична общинска собственост, като 

възложител на строежа са двете общини. 

 През 2014 год., със Заповед № РД-20-144  от 05.12.2014 г., на основание чл. 129, 

ал. 3, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 2 и т. 5 и чл. 76 от ЗГ, областният 

управител е одобрил ПУП - парцеларен план за обекта, на база на който трябва да се 

извършат отчуждаванията на частите от засегнатите имоти, по реда на ЗОС. 

  

 II. ЗАЕТОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА, И 

МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА 

Заетост 

Постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие е постоянно 

действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и 

контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и 

обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл.9. (2) от 
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Закона за насърчаване на заетостта, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на Закона 

за насърчаване на заетостта. 

При осъществяване на дейността си Постоянната комисията по заетост се 

съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и 

общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните 

стратегически документи и Националния план за действие по заетостта. 

През 2021г. Постоянна комисия по Заетост към Областния съвет за развитие на 

област Пловдив проведе четири редовни заседания. Бяха обсъдени и приети важни 

решения касаещи развитието и подобряване нивата на заетост в областта, отчитане на 

резултатите от проведените анкетни проучвания сред работодателите за нуждите им от 

работна сила, разработване на Регионална програма по заетост, както и одобряване на 

държавния план-прием за учебната 2021-2022 година. 

Анкетното проучване е неизменна част от работата на областна администрация 

Пловдив. Същото се провежда два пъти годишно, с цел да събере и анализира актуална 

информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от 

работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила, 

както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години. В анкетната карта 

са включени въпроси, касаещи влиянието на COVID-19 върху търсената работна сила.  

Заключенията от първото проучване, което се проведе от 05 март до 16 април 

2021г. са: Най-голям дял участници има от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство 

и ресторантьорство”. Профилът на работодателите в областта е основно от предприятия 

с до 9 наети лица, съставляващи 89,7% от всички работодатели в областта. Ако трябва 

да се откроят знанията и уменията, които са най-необходими и важни за 

работодателите и следва да притежава персоналът във фирмата/организацията на първо 

място това са - ”Уменията за самоконтрол и дисциплината”, на второ място 

„Социалните умения” и на трето „Продуктивността”. Важни за работодателите са и 

„Инициативността”, „Гъвкавост и адаптивност”  и „Сътрудничество”. 

За 80% от анкетирани работодатели не се предвижда търсене на нов персонал и 

промяна през следващите 6 месеца, което е знак за запазена устойчивост на заетостта и 

удовлетворена потребност от кадри.  

От 1899 анкетирани работодатели, предвиждащите освобождаване на персонал в 

следващите 12 месеца е 33,3 на сто като основната причина, която посочват е  
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„очаквано намаляване на обема на работа”, 19,7% поради нова вълна на 

ограничения/забрани за дейността на фирмата и само 10 на сто по финансови и 

икономически причини.  

Посочените прогнозни данни за търсене на работна сила през следващите 12 

месеца очертават динамичен първичен пазар на труда. Разбивката посочва много 

голямо разнообразие – над 45 различни професии. От цялата съвкупност най-

открояващи се като търсене се очертават „Заварчик” - 8,13%, „Шивач” със 7,7%, 

следвани от „Работник в хранително - вкусовата промишленост” – 6,7%. При наемането 

на кадри с висше образование отново на преден план се извежда търсенето на учители, 

лекари, медицински сестри, машинни и електро  инженери.  

Факт е, че постоянната заетост продължава да е предпочетена от работодателите 

и доминираща над другите форми по предпочитание с 79,9 %. Това кореспондира с 

оценката по-горе, че работодателите се стремят да запазят устойчива заетостта в 

следващите 6 месеца до 1 година, както и с оценката за стабилитет на заетостта и 

удовлетворена потребност от кадри в предходни периоди. И през миналата година се 

запазва доминиращата нагласа за режим на работа на пълен работен ден. 

Дългосрочното планиране на човешките ресурси, с хоризонт 3-5 години, в 

условията на неопределеност и риск, с основен източник ефектите и въздействието на 

пандемията COVID-19, е в голяма степен условно. Разпределението по специалности на 

прогнозираната нова заетост за специалисти с висше образование отразява 

регионалната/областна специфика на първичния пазар на труда. И в тази връзка 

търсени ще бъдат специалистите в областите машинно и електро инженерство и тези с 

висше икономическо образование. 

Общата оценка, която може да бъде направена към април 2021 година, относно 

потребността на работодателите от работна сила е за наличие на обща нагласа за 

запазване на заетостта и установена стабилност и удовлетвореност при потребността от 

нови кадри. Не можем да изключим вероятността, че липсата на интерес за наемане на 

нови работници и специалисти се дължи на една „защитна стратегия” срещу бъдеща 

криза в резултат от пандемията. 

Втората вълна на анкетното проучване за 2021г. се проведе в периода 27 август - 

15 октомври 2021г., въз основа на отговорилите респонденти от излъчената 

национално-представителна извадка и останалите неучаствали работодатели от 
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допълнително излъчената извадка, използвайки онлайн въпросника. 

Най-голям дял участници има от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство” 34.5% от всички работодатели от Областта. Най-голям е делът на 

работодателите, в които има до 9 наети лица и те съставляват 89,7% , следвани от тези с 

наети от 10 - 49 лица – 8,2%. 

Знанията и уменията, които са най-необходими и важни за работодателите и 

следва да притежава персонала във фирмата/организацията” на първо място това са: 

”Уменията за самоконтрол и дисциплината”, на второ място „Умения за работа под 

напрежение”, следвани от ”Притежаване на социалните умения” и „Гъвкавост и 

адаптивност”, като важни за работодателите са и „Инициативността” и 

Сътрудничество”. 

За 85,8% от анкетирани работодатели не се предвижда търсене на нов персонал 

и промяна през следващите 6 месеца, което е знак за запазена устойчивост на заетостта 

и удовлетворена потребност от кадри.  

От всички анкетирани работодатели, които предвиждат освобождаване на 

персонал в следващите 12 месеца е 16 на сто като основната причина, която посочват е 

„Поради очаквано намаляване на обемите на продажбите/производството/услугите”. 

Нараства от 10% на 17.9% делът на тези от тях, които посочват „Финансовите 

причини” за оптимизация на персонала, а най-голям е делът 61,8%/ на тези, които не 

могат да предвидят и изразят позицията си в изброените отговори на Анкетата – в т.ч. 

ограничения/забрани/липса на нови договори и произтичащите от тях трудности за 

дейността на фирмата.  

Посочените прогнозни данни за търсене на специалисти с квалификация през 

следващите 12 месеца очертават динамичен първичен пазар на труда. Разбивката 

посочва много голямо разнообразие – над 45 различни професии. От цялата съвкупност 

най-открояващи са търсенето на „Оператор в производство на облекло”, „Шивач”, 

„Оператор в текстилно производство” и Машинен оператор /без да е уточнен 

отрасъла/бранша, в който е търсен/, както и професиите „Работник в хранително - 

вкусовата промишленост”, „Работник в производство”, Оператор в 

дървообработването” и „Заварчик”. При наемането на кадри с висше образование 

отново на преден план се извежда търсенето на машинни и електро  инженери както и 

строителни инженери, педагогически специалисти и медицински сестри. За заявените 
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потребности от работна сила, над 70 % от всички анкетирани работодатели, които ще 

търсят персонал през следващите 6 месеца споделят за затруднения при намиране на 

подходящата работна сила. 

Факт е, че постоянната заетост продължава да е предпочетена от работодателите 

и доминираща над другите форми по предпочитание с 87,4 %. Това кореспондира с 

оценката по-горе, че работодателите се стремят да запазят устойчива заетостта в 

следващите 6 месеца до 1 година, както и с оценката за стабилитет на заетостта и 

удовлетворена потребност от кадри в предходни периоди. Както и през миналата 

година се запазва доминиращата нагласа за режим на работа на пълен работен ден. 

Дългосрочното планиране на човешките ресурси, с хоризонт 3-5 години, в 

условията на неопределеност и риск, с основен източник ефектите и въздействието на 

пандемията COVID-19, е в голяма степен условно. Очакванията на 36,7 % от 

анкетираните работодатели, които ще търсят персонал през следващите 6 месеца са, че 

при следваща вълна няма да предприемат освобождаване, а други 32 % са отбелязали, 

че в този случай няма да им е необходим нов персонал. 

Разпределението по специалности на прогнозираната нова заетост в рамките на 

3-5 години за специалисти с висше образование отразява регионалната/областна 

специфика на първичния пазар на труда. Търсени ще бъдат специалистите в областите 

машинно и електро инженерство, информатика и компютърни науки, архитектура, 

строителство и геодезия и тези с висше икономическо образование. 

Общата оценка, която може да бъде направена към октомври 2021 година, 

относно потребността на работодателите от работна сила е за наличие на обща нагласа 

за запазване на заетостта и установена стабилност и удовлетвореност при потребността 

от нови кадри. Не можем да изключим вероятността, че липсата на интерес за наемане 

на нови работници и специалисти се дължи на една „защитна стратегия” срещу бъдеща 

криза в резултат от пандемията. 

През 2021г. беше приета  Регионална програма за заетост на област Пловдив, в 

която се отбелязва, че основните причини за безработицата в повечето общини в област 

Пловдив са липсата на квалификация, образование и несъответствието на 

образователния ценз на безработните с изискванията и потребностите на 

работодателите. Преобладаващата част от регистрираните безработни лица в общините 

нямат квалификация и/или са с ниска степен на образование.  
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Основната цел на програмата е повишаване на заетостта и на качеството на 

работната сила в област Пловдив, чрез разкриване на работни места за безработни лица 

от най-уязвимите групи на пазара на труда – безработни младежи до 29г. с подгрупа до 

25г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни лица над 50 годишна 

възраст; безработни с ниска или с не търсена на пазара на труда професионална 

квалификация и недостиг на ключови компетентности; безработни с ниска степен на 

придобито образование (включително от ромски произход); безработни лица с 

увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да 

работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

Програмата е насочена към устройване на работа на 124 безработни лица от 

следните целеви групи:  

• безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г.; 

• младежи, които нито се обучават, нито са заети;  

• безработни лица над 50  годишна възраст; 

• безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална 

квалификация и недостиг на ключови компетентности; 

• безработни с ниска степен на придобито образование (включително от ромски 

произход); 

• безработни лица с увреждания; 

• продължително безработни лица; 

• лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. 

Национална програма „Старт на кариерата“, е предвидена за младите хора, 

чиято позиция на пазара на труда е специфична. След завършване на своето 

образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат трудов 

опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и 

контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги 

наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи 

професионални компетенции и необходими трудови навици. Те са усвоили най-новото 

в областта на придобитата от тях професия, но не могат да го приложат. Тези две 

характеристики ясно изпъкват при завършващите младежи и са ключови за създаването 

на възможност те да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа 

независимост и да се развият, с намирането на подходящо работно място. 
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През 2021 г. в Областна администрация – Пловдив е разкрито 1 работно място, 

за срок от една година по Национална програма „Старт на кариерата“. 

Областна администрация - Пловдив ежегодно участва в инициативата на Job 

Tigеr „Национални дни на кариерата“ и я подкрепя като институционален партньор. От 

„Национални дни на кариерата” е започнал професионалният път на над 48 000 души и 

е спомогнал за професионалното развитие на десетки професионалисти. JobTiger има 

мисия да създава стойност за хората, тьрсещи работа, бизнеса и обществото. Основната 

цел на форума е работодателите да се срещнат със своите потенциални стажанти и 

служители, а студентите и младите специалисти да открият възможности за 

професионална реализация. 

Образование 

Неизменна част от подобряване качеството на търсене и предлагане на пазара 

на труда е приемане на Държавен план-прием в VПI клас за общинските профилирани 

и професионални гимназии, за държавните гимназии, за паралелките с профилирана 

подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в 

обединените училища, средните училища и профилираните гимназии в област Пловдив 

за учебната 2021-2022г. Съобразявайки се с новите тенденции, изникващите нови 

професии и бързоразвиващите се технологии образователната система се опитва да 

отговори на изискванията, като предлага качествени и квалифицирани кадри.  

Област Пловдив се отличава с добри темпове на внедряване ва дуалното 

образование. Праволинейната политика и съвместната работа между работодатели и 

образование ще доведе до задоволителни резултати, както за тези които търсят, така и 

за тези които предлагат работа. Образованието е сред приоритетните области на 

провеждана държавна политика, чрез която ще се подобри, качеството на живот.  

Училищната мрежа на територията на областта се състои от 193 училища.  

Определени за област Пловдив са 236 паралелки от тях от тях 133 STEM, 151 

професионални паралелки и 85 профилирани паралелки.  

Важна част от образователната политика е обхващането и задържането на деца 

и ученици, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка и училищно 

образование. В съответствие с чл. 5,  ал. 3,  т. 3  от ПМС 100 се провеждат регулярни 

срещи в Областна администрация за подпомагане координацията на регионалните 

структури на министерствата и регионалните представители на администрациите, 
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ангажирани с изпълнението на постановлението. Съвместно с Регионално управление 

на образованието – Пловдив са създадени алгоритми по организиране и координиране 

дейността на екипите за обхват и активирането им в условията на епидемична 

обстановка при спазване на изискванията на министерство на здравеопазването. 

Координацията на действията по предприемане и прилагане на мерки, се извършва 

съгласно правомощията и компетенциите на отделните институции.  

С цел съсредоточаване  на усилията на екипите по отношение на обхващането 

на децата/учениците, подлежащи на предучилищна подготовка 5- и 6-годишни и на 

училищно образование 7-годишни ученици до началото на учебната 2021/2022 г. са 

изпратени писма до кметовете на общини. Създадени са  необходимите условия за 

активно партньорство, комуникация и обмен на информация между Регионално 

управление на образованието – Пловдив, РДСП – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, 

включително през ИСРМ. При искане от началника на Регионалното управление на 

образованието – Пловдив се оказва съдействие за координация между институциите. 

Осъществен е контрол и координация за изпълнението на дейностите, относно  

определяне общински служители за участие в екипите за обхват, включително кметове 

и кметски наместници на малки населени места, и представители на местните комисии 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Изискано е 

директорите на РДСП, ОД на МВР и РДСЗ да определят и изпратят в съответните 

срокове на началника на РУО-Пловдив,  служители за включване в екипите за обхват. 

Предоставена е информация на ОД на МВР – Пловдив, РДСП – Пловдив и  РДСЗ с цел 

установяване на адресите и местонахождението на родителите, децата и учениците, 

които екипите за обхват не са открили на посочените адреси. 

Здравеопазване 

Областният управител на област Пловдив, в качеството си на председател на 

Областен кризисен щаб, и във връзка с вменените му задължения в Закона за здравето 

да организира и координира изпълнението и контрола на въведените 

противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 и чл. 63а, ал. 1 и 2, и мерките по чл. 63б, 

ал. 1 на територията на област Пловдив, продължи да извършва своята дейност в 

борбата с пандемията от COVID-19. 

През 2021г. са проведени 18 заседания, в това число – 7 заседания на 

Координационен медицински щаб, 2 заседания на Областен кризисен щаб и 9 заседания 
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на Областен оперативен щаб на област Пловдив, на които са взети редица решения и са 

направени редица предложения от членовете на Щаба. 

Лечебните заведения на територията на област Пловдив, които бяха определени 

за лечение на пациенти с COVID-19, продължиха дейността си в тясна координация с 

РЗИ - Пловдив, ЦСМП - Пловдив и Областен оперативен щаб. 

Електронната среда за споделена работа в реално време, която показва 

състоянието на легловата база за лечение на пациенти с COVID-19 в област Пловдив 

продължава да функционира успешно като значително облекчава натовареността на 

спешните екипи и тяхната координация с ковид-отделенията. 

Според предоставена информация от директора на ЦСМП - Пловдив, спешна 

помощ е ресурсно и материално обезпечена с 23 мобилни екипа и достатъчно 

количество медицинска апаратура и линейки. Осигурени са защитни облекла, лични 

предпазни средства  и дезинфектанти. 

Със Заповед № РД-20-88/02.06.2021 г. (отменена със Заповед № РД-20-

117/27.07.2021 г.) на Областен управител на област с административен център – гр. 

Пловдив, е сформиран Областен оперативен щаб (ООЩ), чийто основни задачи са 

следните: 

- да извършва своята дейност в условията на обявена извънредна епидемична 

обстановка; 

- да подпомага Областния управител на област Пловдив при осъществяване на 

организация и координация по изпълнението и контрола на въведените по реда на 

Закона за здравето противоепидемични мерки на територията на област Пловдив; 

- при необходимост да събира и обобщава информация за съставяне на реална оценка 

на обстановката на територията на област Пловдив; 

- да изготвя протоколи от проведените заседания. 

Във връзка с получени насоки за работата на детски градини/ясли в условията на 

COVID-19 от доц. д-р Ангел Кунчев, д. м. – главен здравен държавен инспектор и 

предвид становище на РЗИ-Пловдив, ООЩ взе следното решение за допускане 

смесването на деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, както и в 

случай на неотложност, смесване на деца от различни групи на две детски градини/ясли 

за летния сезон, до началото на учебната 2021-2022 г на територията на област 

Пловдив. 
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Наблюдавайки развитието на епидемичната обстановка и отчитайки степента на 

заболеваемост в Областта, ООЩ направи редица предложения в здравната система, а 

именно: временно преустановяване на плановия прием в лечебните заведения, 

преструктуриране на секторите за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, 

обособяването на детски терапевтични легла за пациенти с COVID-19, както и 

разкриването на четири детски интензивни легла в УМБАЛ „Св. Георги“. 

Направени бяха и предложения за изготвянето на препоръки за провеждане на 

масови мероприятия на открито и закрито на територията на общините в Областта и 

реорганизиране на градския и междуградския транспорт като се увеличи графика на 

транспортните средства в пиковите часове, както и да бъде извършвана четирикратна 

дезинфекция на ден.  

Засилен бе и контролът по спазването на противоепидемичните мерки, въведени 

със заповеди на министерството на здравеопазването, като бе изготвен график за 

съвместни проверки, които се извършват от РЗИ-Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, 

ОДБХ-Пловдив и Общински администрации на територията на област Пловдив. 

Разкрити бяха допълнителен брой ковид-зони в медицински центрове и диагностично-

консултативни центрове на територията на област Пловдив, които да извършват 

дейности по диагностика и лечение на пациенти с или със съмнение за COVID-19. През 

м. ноември 2021 г. бе открит медицински център „Тракия Медикал – Марица“ по 

инициатива на „Тракия икономическа зона“. 

На територията на гр. Пловдив бяха разкрити множество пунктове за ваксинация 

срещу COVID-19, като гражданите имаха възможност да избират вида ваксина, която 

да им бъде поставена. Проведени са информационни кампании, организирани от РЗИ-

Пловдив в посока стимулиране на имунизирането на педагогически и непедагогически 

персонал в учебните заведения на територията на област Пловдив. 

Социална политика 

Постоянна комисия по социална политика към Областен съвет за развитие 

/ПКСП/: 

Председател на Комисията, според действащия Правилник, е заместник областен 

управител, като организирането, администрирането, провеждането на работни срещи и 

заседания се извършват под неговото лично ръководство. Според разпоредбите на 

Правилника се провеждат най-малко две заседания през календарната година. Поради 
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строгите рестрикции през 2021 година се провежда само едно неприсъствено заседание. 

Чрез платформа ZOOM се провежда on-line заседание. Обсъждат се новите 

законодателни промени и координиране на дейността с Агенцията /АСП/. Приема се и 

отчетът за 2020 година на г-жа Емилия Иванова – директор на Регионално 

териториално звено: Регионална дирекция „Социална политика“ /РДСП-Пловдив/. 

Социалните услуги детайлно са включени в Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Пловдив 2016-2020 година /ОСРСУ/. Във връзка с 

указанията на Агенция „Социално подпомагане“ /АСП/ до края на календарната 2021 

година дейността се осъществява според заключителните разпоредби на Закона за 

социално подпомагане. Звено за мониторинг изготвя годишна оценка и отчет за 

дейността на Постоянната комисия, а от своя страна Комисията изготвя един брой 

отчет за дейността на 18-те общини, в това число и обобщаване на годишните отчети от 

общините.  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 86 от Правилника за прилагане на Закона за 

хората с увреждания в срок до 31 март ежегодно държавните и местни органи чрез 

своите координатори по чл. 18 от Закона за хората с увреждания представят писмена 

информация в Министерството на труда и социалната политика, а именно: за 

предвижданите политики в областта на правата на хората с увреждания за текущата 

година /2021/  и информация за осъществените политики в областта на правата на 

хората с увреждания за 2020 година. 

Секретарят на Постоянната комисия по социална политика е предоставил на 

Министерство на труда и социалната политика:  Годишен социален доклад за областта 

/дейността на девет Дирекции „Социална подпомагане“ и териториално звено РДСП 

/Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – град Пловдив/; Отчет за календарната 

година относно Национална стратегия за дългосрочна грижа по План за действие за 

периода 2018-2021 година. /Деинституционализация на грижата за възрастни хора и 

хора с увреждания/; Писмена информация за предвижданите политики в областта на 

правата на хората с увреждания за текущата година и отчет на осъществените политики 

за предходната година. 

На Държавна агенция за закрила на детето е предоставена следната 

документация: Предоставяне на информация за идентифицирани общини с компактно 

струпване на брой деца, за които има данни, че родителите им живеят и работят в 
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чужбина, а децата са оставени на грижите на трети лица – роднини, близки, приятели; 

 Предоставяне на информация за извършване на интегрирани проверки на 

общинско ниво относно спазване правата на децата с родители в страни от Европейския 

съюз или в  чужбина като имигранти; Предоставяне на обобщени данни за деца с 

изявени дарби; Изпращане на материали за Празник на доброто /включване на деца от 

общините на област Пловдив в инициативата „Посланик на доброто“ за деня на 

християнското семейство и младеж - истории променили житейска съдба/; Участие за 

Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ / Отличителният знак е 

признание за развиването и утвърждаването на правата на децата и осигуряването на 

условия за пълноценното им развитие. Чрез него ДАЗД желае да уважи труда на 

общините, юридическите лица, неправителствените организации, доставчиците на 

социални и универсални услуги за деца, относно ефективността и качеството на 

дейностите. Водени от най-ценното в живота – децата, основният критерий, по който се 

присъждат отличителните знаци е приноса в грижата за децата и за дейности и 

инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие. 

Формулярите и съпътстващите документи от общините са изпратени в срок/; 

Мониторинг във връзка с прилагането на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие 

и за взаимодействие при кризисна интервенция /обобщена информация чрез електронна 

платформа/.  

Предоставена е обобщена актуална информация за 2020 година за извършените 

дейности по закрила на деца с изявени дарби на територията на област Пловдив, тъй 

като Държавна агенция за закрила на детето поддържа Национална информационна 

система, която следва да съдържа данни и за децата с изявени дарби. Задължението за 

събиране и обобщаване на данни за деца с изявени дарби е регламентирано в чл. 17 а, 

ал. 1, т. 9 от Закона за закрила на детето.  

Съгласно чл. 19, ал. 1-3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД) обобщената информация се съхранява в 

дневниците за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена закрила в 

Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, 

Министерството на младежта и спорта и кметовете на общините в областта. 

Информацията включва и обобщени данни за предоставеното еднократно финансово 
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подпомагане на ученик, тя е анонимизирана, при спазване на Закона за защита на 

личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета на Европейския съюз. 

Проведена е работна среща през месец август с представители на общините и 

членовете на Постоянната комисия по социална политика. Финализирано е 

предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на 

ресурсите и мерките през новия програмен период 2021-2027 година.  

Разяснен е процесът по постигане на съгласие от общините на територията на 

областта. Предварителното картиране на социалните услуги е за нуждите на 

планирането на ресурсите и мерките по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) 

и Програмата за развитие на регионите (ПРР), Програмата за развитие на човешките 

ресурси (ПРЧР) и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 

(СПРЗСР) през новия програмен период 2021-2027 година. В Министерство на труда и 

социалната политика в началото на месец септември е изпратен съгласуван отговор в 

кои общини от област Пловдив ще бъдат създадени социалните услуги, които следва да 

се планират на областно ниво и за чието създаване ще получат финансиране по ПВУ и 

оперативните програми за новия програмен период до 2027 година. Услугите на 

областно ниво ще осигуряват подкрепа не само на хората от общината, в която са 

създадени, но и на нуждаещите се от всички общини в областта. Планирането на 

услугите на областно ниво ще даде своето отражение и върху планирането на 

подкрепящите консултативни, терапевтични и рехабилитационни услуги на общинско 

ниво, тъй като следва на лицата, ползващи резидентни услуги (които са само на 

областно ниво), да им бъдат осигурени и подкрепящи услуги. Предстои да бъде 

изградена специализираната среда за предоставяне на услугите по Проект на 

предварително картиране „по първа итерация“ на социалните услуги в България само за 

нуждите на планирането на ресурсите и мерките по ПВУ и ПРР, ПРЧР и СПРЗСР за 

новия програмен период 2021-2027 година. 

Национална асоциация на сляпо-глухите в България всяка година отбелязва 

„Европейски ден на сляпо-глухите - 22 октомври“. Експерт от отдел КЕИ участва в 

събитието: среща-дискусия. Асоциацията е със седалище – град Пловдив и разполага за 

своите потребители /с двойно сензорно увреждане/ с Национален център за 

рехабилитация на сляпо-глухи “Хелън Келър“. Центърът е със специализирани 
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кабинети и леглова база. Обособен е така, че да осигурява всички необходими 

удобства, независимост и самостоятелност на хората с увреждания, да осъществяват и 

разгърнат пълноценно своята дейност. 

Асоциацията е въвела през 2021 година в експлоатация „Център за сляпо-глухи 

лица“ в град Пловдив. Сградата е ремонтирана и изградена по Проект BG05M9OP001-

2.011-0013 „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на 

Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за 

съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на 

организацията“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. След много трудности и перипетии, НЦРСГ е пълноценно 

функциониращ център, отговарящ на всички стандарти за достъпна архитектурна 

среда. Обособени са кабинети по ориентиране и мобилност; алтернативни методи за 

комуникация със сляпо-глухи; зрителна и слухово-речева рехабилитация; полезни 

умения; готварство; занимателна терапия; физическа култура и спорт; компютърна 

грамотност; брайлово ограмотяване; психологически, социални, здравни, правни и 

трудови консултации. 

Чрез лицензи, издадени от АКСУ, НАСГБ е лицензиран доставчик на социални 

услуги, както следва: социална услуга „Терапия и рехабилитация“, с целева група 

„Пълнолетни лица със сляпо-глухота“; социална услуга „Асистентска подкрепа“, с 

целева група „Пълнолетни лица с трайни увреждания със сляпо-глухота с определена 

чужда помощ“; социална услуга „Обучение за придобиване на умения“, с целева група 

„Членове на семейства, близки и хора, съпричастни към лицата със сляпо-глухота“;  

социална услуга „Резидентна грижа“, с целева група „Пълнолетни лица със сляпо-

глухота". 

По Оперативна програма „Добро управление“ експерт на отдела участва по 

Проект: ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0160-C01 „Решения за по-широко гражданско 

участие в политиката по предоставяне на социални услуги“, съфинансиран от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз. Извършени са проучвания и анализи 

по проекта, а именно: Проучване за гледната точка на администрацията на общинско и 

областно ниво относно гражданското участие в процеса по формулиране и прилагане 

на политиките, касаещи социалните услуги; Проучване за гледната точка на НПО, 
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бизнес и граждани относно гражданското участие в процеса по формулиране и 

прилагане на политиките, касаещи социалните услуги; Анализ от гледна точка на 

администрациите относно възможностите за подобряване гражданското участие при 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките по предоставяне на социални 

услуги; Анализ от гледна точка на НПО, бизнес и граждани администрациите относно 

възможностите за подобряване гражданското участие при формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политиките по предоставяне на социални услуги; Доклад за 

извършената работа на експертите, включващ подробно разписаните добри практики от 

България и други страни в ЕС относно гражданско участие при формулирането, 

прилагането и оценката на политиките, свързани с предоставянето на социални услуги 

в общността. 

Експерт от отдел КЕИ участва в семинар на Сдружение „Институт за социални 

изследвания и политики“. Програмата включва теми за развитие на социалната работа 

като помагаща професия, насочена към социално включване на уязвими групи хора в 

обществения живот на България, с вяра във възможностите на всеки да бъде 

пълноценен и активен гражданин в страната си. 

В края на месец януари държавен служител от отдел КЕИ участва в 

заключителен Семинар за разпространение на добри практики по Проект „Осигуряване 

на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски 

произход“. Програмата на семинара включва представяне на резултатите: „Представяне 

на юридически казус по проекта“; „Представяне на психологически казус по проекта“; 

„Представяне на психологически казуси с деца“; „Представяне на резултати от Проект 

„BASE”“ и завършва с дискусия. Освен резултатите от проекта, също така се обсъждат 

и добри практики свързани с прякото включване и овластяване на уязвими социални 

групи в обществения живот. 

Експерт от отдел КЕИ участва през месец февруари 2021 година в дискусия  

„Заедно за по-добра грижа за децата“. Това е заключително събитие по проект 

„Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ /ПРОЕКТ 

BG05M9OP001-2.032-0037-C01/ с организатор фондация „За нашите деца“. 

С изпълнението на проект „Заедно за по-добра грижа за децата“ чрез интегриран 

подход се предоставят услуги в 8 общини от област Пловдив. Визията за развитие е 

инициирана от фондация “За Нашите Деца”. Фондацията поставя началото на 
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развитието на партньорства за създаване на интегрирани и координирани 

междусекторни услуги в област Пловдив, с цел подобряване на системата от услуги за 

социално включване и постигане на сътрудничество при подкрепата на децата в нужда 

и техните семейства. Инициативата е в изпълнение на дейността на фондация „За 

Нашите Деца“, която от 29 години работи за защита правата на децата в България и в 

партньорство с общностите, местната и изпълнителната власт, като се стреми към 

сигурна семейна среда и условия за оптимално развитие на децата в ранната им 

възраст. В рамките на тази инициатива фондация „За Нашите Деца“ разкрива нови 

междусекторни мобилни услуги и пилотира програма за взаимодействие между 

социалната, здравната и образователната сфера при предоставянето на мултисекторни 

услуги в общините: Пловдив, „Марица“, „Родопи“, Куклен, Садово, Стамболийски, 

Перущица и Асеновград. 

С обединяване на усилията на редица партньори от 8-те общини са адресирани 

по системен начин ключови предизвикателства и едни от най-значимите проблеми в 

социалната сфера в област Пловдив за предоставянето на качествени, ефективни и 

водещи към по-добра грижа за децата услуги в региона. Визията за развитие е в 

съгласие с поставената стратегическа цел за предоставяне на качествени и достъпни 

интегрирани услуги в семейна среда от институции и организации, работещи в мрежа. 

Тя представя възгледите, предложенията и решенията за действие на представители на 

държавните и местните власти, както и експерти от социалния, здравния и 

образователния сектор, които участват в проведеното събитие на тема „Заедно за по-

добра грижа за децата“. 

Визията за развитие съдържа няколко насоки на действие, които са предприети 

от всички заинтересовани страни: Продължаване на информационните дейности 

относно създадените механизми за взаимодействие в 8-те общини; Интегриране на 

създадените механизми за взаимодействие в практиката; Осигуряване на 

непрекъснатост и устойчивост на приетата програма за взаимодействие; Развитие и 

усъвършенстване на механизмите за взаимодействие; Развитие и увеличаване на 

палитрата от социални, здравни и образователни услуги, които работят координирано. 

Стратегическата цел на ниво област е развитие на социалните услуги като качествени, 

задоволяващи потребностите, както и достъпни социални услуги в семейна и близка до 

семейната среда, за подкрепа на семействата в тяхната местна общност. Тези услуги 
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следва да са гъвкави, интегрирани и да работят в мрежа помежду си в сътрудничество с 

различни доставчици – общини и НПО сектор. Подчертава се стремежът към по-добра 

грижа за децата, развитие на комплексен подход и съвместни партньорства, създадена е 

обща споделена визия за начина към промяна и устойчивост на добрите практики и 

създадени възможности. 

Фондация "За Нашите Деца" проучва системата от услуги за социално 

включване на деца от уязвими групи и техните семейства. Целта на проучването е 

идентифициране на наличните ресурси, възможности и предизвикателства пред 

развитието на интегрирани подкрепящи услуги във всяка община. Поставената цел е да 

работят интегрирано (обединено), създаване на система за координация (съгласувано 

взаимодействие) между наличните социални, образователни и здравни услуги в 

общината при предоставянето на услуги за деца от уязвими групи и техните семейства, 

както и създаване на „Център за комплексни услуги“. Използване на наличния 

потенциал за развитие на партньорства при предоставянето на мултисекторни услуги за 

социално включване. Фондацията извършва дейности за подобряване на 

комуникацията между специалисти, които са ангажирани при разрешаване на 

проблеми, свързани със семейства и техните деца. Подчертава се необходимостта от 

структуриране на екип, реализиращ социални дейности във всяка община, работещ по 

прилагане на ЗСУ и поднормативната база. 

Проведени са две работни среща за изграждане и създаване на „Център за 

подкрепа на жертви на сексуално насилие“ през есента на 2021 година. Основна цел е 

подкрепа на претърпелите насилие. Приоритет на „Центъра“ е предоставянето на 

надежда и ресурси за всички, които искат да избягат от насилието в своя живот и да 

извървят пътя от жертва до оцелял. „Центърът“ има решаваща роля в подкрепа на 

услугите, предлагани на жертви на сексуално посегателство, за безопасен и щастлив 

живот, свободен от злоупотреба и страх, тъй като подходът е фокусиран върху 

жертвите. Услугите се предлагат в поверителна среда на доверие, взаимно уважение, 

без оглед на пол, произход, верую, семейно положение, сексуална ориентация, раса или 

икономически обстоятелства. Мисията на „Центъра“ е да бъде спасителна линия на 

засегнатите и пострадали от сексуално насилие, като предоставя сигурно убежище, 

застъпничество, ресурси и надежда. 
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В рамките на общността „Център за подкрепа“ е катализатор за предотвратяване 

и ликвидиране на насилието, чрез силно партнъорство  и отлично сътрудничество 

между институциите. За целта е необходимо да се повиши ангажираността, както на 

местните общности, така и на медиите: за начина на функциониране на „Центъра“ и 

услугите, които предоставя.  

Статистиката сочи, че само 2 /две/ от 10 /десет/ деяния се регистрират. Ето защо 

усилията на кризисния център са насочват към обединяване работата на органите на 

МВР, Спешна медицинска помощ и работа със психолог. Предоставят се правни 

консултации, като се осигурява дискретност, поверителност, грижа, подкрепа и 

възможност на жертвите да вземат информирано решение.    

  Кризисният център осъществява целите и черпи от опита на SARC /Sexual 

Assault Referral Centres/, Брайтън, Великобритания и Асоциация „Деметра“, която 

първа стартира и успешно изгражда център „Вселена“ в град Бургас. Проектът е по 

британски модел и под егидата на Негово превъзходителство посланика на Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия в София. Сключено е Споразумение за  

сътрудничество между институциите, като страна по договора е и Британското 

посолство в София, представлявано от Н. Пр. Ема Хопкинс с ангажименти за 

методическа подкрепа и помощ при функционирането на „Център за подкрепа на 

жертви на сексуално насилие“ и обмен на добри практики и опит с партньорски 

центрове в Обединеното кралство за подкрепа на жертви на сексуално насилие.  

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД 

/„УМБАЛ – ПЛОВДИВ“ АД/, представлявано от Изпълнителния директор, има 

задължението да осигурява необходимата медицинска помощ на пострадалите от 

сексуално насилие, както и съдебно–медицинско освидетелстване на жертвите за 

нуждите на разследването. При необходимост осигурява и настаняване за 

допълнително лечение на пострадалите, както и помещения за бъдещия център. 

Младежки политики 

През 2021г. е изготвен областен отчет за 2020г. по отношение на Плана за 

изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)   

Общините, които не са предоставили своя доклад са Община Куклен, Община Раковски 

и Община Родопи.  

Община Марица е предоставила отчета си в приложение, което е различно от 
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това на Министерство на младежта и спорта. Това не позволява обобщаването му в 

предоставения от министерството приложение/образец на Отчета на Плана за 

изпълнение на Националната стратегия за младежта.   

 

 III. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ ВЪРХУ 

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

Осъществяването на контрол и координация при изпълнението на актовете и 

действията на ръководителите на териториални звена (ТЗ) на изпълнителната власт на 

територията на област Пловдив се осъществява на основание на чл. 31, ал. 1., т. 1, т. 6 и 

т. 8 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 17 от Общите правила за 

подобряване на работата на областните администрации, утвърдени със Заповед № Р-

95/12.04.2011 г. на Министър-председателя на Република България. Системният 

контрол на ТЗ се осъществява чрез периодично изискване на информация за дейността 

на структурите на централната изпълнителна власт, като през 2021г. доклади са внесли 

27 териториални звена на територията на област Пловдив, а именно: 

1. Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив; 

2. Регионална дирекция „Борба с градушките“ Пловдив; 

3. Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Пловдив; 

4. Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив; 

5. Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел Пловдив; 

6. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отдел „Рибарство и 

контрол“ Южна България – Пловдив; 

7. Държавна агенция „Архиви“, Дирекция „Регионален държавен архив“ – 

Пловдив; 

8. Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление - Пловдив; 

9. Напоителни системи ЕАД, Клон Марица; 

10. Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР-Пловдив; 

11. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, 

Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ 

(ГРАО) – Пловдив; 

12. Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално 

подпомагане – Пловдив; 
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13. Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“; 

14. Министерство на финансите, Агенция „Митници“, Териториална дирекция 

митница – Пловдив; 

15. Областна Дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив; 

16. Изпълнителна агенция автомобилна администрация, Регионална дирекция 

„Автомобилна администрация“ – Пловдив; 

17. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Териториална 

дирекция „Държавен резерв“ – Пловдив; 

18. Национален статистически институт, Териториално статистическо бюро – Юг – 

Пловдив; 

19. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Дирекция „Инспекция по 

труда“ – Пловдив; 

20. Държавната агенция за закрила на детето, ИРМ „Пловдив” 

21. Министерство на образованието и науката, Регионално управление на 

образованието – Пловдив (РУО); 

22. Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната 

среда и водите – Пловдив; 

23. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Пловдив; 

24. Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Пловдив; 

25. Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция по безопасност на 

храните – Пловдив; 

26. Национален осигурителен институт, Териториално поделение – Пловдив; 

27. Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП – Пловдив; 

Въз основа на постъпилата информация през 2021г. не е възникнала 

необходимостта да се отправят препоръки до съответния министър за подобряване на 

дейността на определено териториално звено в област Пловдив. Подобряването на 

отчетността и координацията на териториалните звена на изпълнителната власт цели 

проследяване и подкрепа на изпълнението на всички секторни политики в развитието 

на област Пловдив. 
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IV. РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 1. РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Областният управител осъществява правомощията и функциите си при 

провеждане на държавната политика в областта на регионалното и иновационното 

развитие, евроинтеграцията, модернизиране на държавната администрация, етническите 

и интеграционните въпроси, заетостта, социалната политика, здравословните и 

безопасни условия на труд, тристранното сътрудничество, културата, безопасността на 

движението, организацията на транспорта, образованието, здравеопазването и 

младежките дейности, като подпомага изпълнението й чрез действащите комисии, 

съвети, комитети и работни групи в Областна администрация – Пловдив, както и чрез 

участия във външни организации и структури като заинтересована страна, изпълняваща 

всички секторни държавни политики на територията на област Пловдив. 

Заседания на Областен съвет за развитие и Областен съвет за устойчиво енергийно 

развитие на област Пловдив 

През 2021г. е проведено съвместно заседание на Областния съвет за развитие 

(ОСР) и Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, като са разгледани 

законодателните изменения  в Закона за енергийната ефективност; добри практики и 

основни акценти в изготвянето на Плановете за интегрирано развитие на общините; 

предложението за определяне на ски – зони „Копривките“ и хижа „Здравец“ за обекти с 

регионално значение; съгласувана е Областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Пловдив за периода 2021 - 2023г. 

Заседания на съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

към Областна администрация – Пловдив (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ 

орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната 

политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на 

областта. ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към 

Министерски съвет. 

Като консултативен и координиращ орган, Съвета съдейства за сътрудничеството и 

съгласуването между държавните и местни органи, сдруженията на български граждани, 

принадлежащи към етнически малцинства, регистрирани по Закона за юридическите 
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лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения. 

ОССЕИВ ежегодно изготвя Отчет за изпълнение на общинските планове за действие и го 

предоставя на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 

въпроси към Министерски съвет. 

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

към Областна администрация – Пловдив (ОССЕИВ) проведе две заседания през 2021 

година.  

Към Съвета е създаден Областен оперативен екип с членове от регионалните 

администрации и сдружения, с изключение на Община Лъки, тъй като това е малка 

община и на нейната територия липсват етнически общности или уязвими групи. Във 

връзка с процеса на областно планиране и изготвяне на Областна стратегия за новия 

програмен период, то членовете на Областен оперативен екип имат задача да приложат 

изградения определен подход, опит и капацитет за извеждане на преден план на 

специфичните проблеми в региона и начините за тяхното решаване. 

  За успешното реализиране на новия стратегически документ Областен оперативен 

екип изготвя анализ на предходния период с успехите и неуспехите и  формулира 

приоритети, постижими цели, реалистични и реализуеми мерки при разработването на 

Областна стратегия в изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 година. Областния оперативен 

екип проведе две заседания през изминалата 2021 година.  

Експерт на отдела участва в Семинар по „Приобщаващи местни политики“,  

организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и 

интеграционните въпроси към Министерски съвет, който е и Национална контактна 

точка по относимите национални стратегически документи (НССЕИВ), в изпълнение на 

проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“ No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-

2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020. Целта на семинара е повишаване на знанията и 

уменията на участниците за разработване и прилагане на политики, както и планове за 

приобщаване на уязвими етнически общности, да информира за рамката на 

интеграционните политики, да предостави възможност за обмен на мнения и практики, 

да популяризира проекта, както и Националната ромска платформа. Семинарът спомага 

за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни 

при планиране и провеждане на местните политики за приобщаване на уязвими 
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етнически общности.  

Областна администрация Пловдив организира среща през месец юни 2021 година 

с всички кметове на общини относно презентиране на отворени европейски програми, 

като една от темите е представяне на предложения за насърчаване на равенството и 

борба срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията (CERV). За тази цел ще бъдат 

финансирани следните приоритети: Борба с нетърпимостта, расизма, ксенофобията, 

дискриминацията, речта на омразата и престъпленията от омраза; Насърчаване на 

управлението на многообразието и включването на работното място, както в публичния, 

така и в частния сектор; Борба с дискриминацията срещу LGBTIQ хора и насърчаване на 

LGBTIQ равенството чрез прилагане на Стратегията за равенство LGBTIQ; 

Предотвратяване, докладване и противодействие на речта на омразата онлайн, 

подобряване на реакциите към множествена и междусекторна дискриминация, расизъм и 

ксенофобия. 

Областният съвет по условия на труд /ОСУТ/ 

Областният съвет по условия на труд /ОСУТ/ е постоянен регионален орган за 

осъществяване на координация, сътрудничество и консултации на областно ниво при 

разработването и осъществяването на политики за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд.  

Председател по право е заместник областен управител на област Пловдив. По 

Правилник Съветът заседава най-малко два пъти годишно, а също така и колкото често 

се налага при необходимост. В условия на пандемична обстановка е проведено едно on-

line заседание чрез платформа Zoom. Членовете приемат Доклад за дейността за 2020 

година на териториално звено „Инспекция по труда“ – Пловдив, изготвен от г-н Атанас 

Чернаев – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив /Изпълнителна 

агенция „Главна инспекция по труда“/. 

През 2021 година е проведено още едно on-line заседание съвместно с членовете 

на Областен съвет за тристранно сътрудничество-Пловдив. 

Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - област 

Пловдив 

 Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата - 

област Пловдив заседава on-line и проведе едно заседание поради епидемичните 

рестрикции и наложени мерки. Съобразно Правилника за дейността на Съвета 
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Председател е областният управител. Приети са:  Доклад за дейността на Регионална 

дирекция по горите – Пловдив за 2020 година /Изпълнителна агенция по горите, 

Министерство на земеделието, храните и горите/ от инж. Мирослав Димитров – 

Директор на Регионална дирекция по горите - Пловдив и Доклад за дейността през 2020 

година на “Рибарство и контрол“ –  Южна България, Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури /ИАРА/ от Христомир Копчев - Началник отдел “Рибарство и 

контрол“ – Южна България. Подробно е обсъдена от членовете на Съвета темата за 

„Контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по 

дивите свине – координация и системни действия за безопасна епизоотична 

обстановка“. 

Областна комисия по безопасност на движение по пътищата 

През 2021г. със заповед на областния управител на област Пловдив се утвърди 

състава на Областната комисия по безопасност на движението. Проведоха се 3 

заседания по утвърден график. 

Основните акценти през изминалата година бяха концентрирани в няколко 

точки: 

1. Стартиране на учебната 2021/2022 година и обезопасяването на зоните около 

детските градини и училищата. На територията на областта бяха извършени всички 

необходими мероприятия за ограничаване застрашаването живота и здравето на деца и 

ученици.  

2. Готовност на общините преди зимния сезон.  

3. Беше одобрена областната план-програма за 2022г., в която са изведени 

приоритетите на общините и Областно пътно управление за подобряване на пътната 

инфраструктура, с цел повишаване на безопасността на движение по пътищата.  

ОКБДП изпълнява методическите указания на Държавна агенция по безопасност 

на движение по пътищата, като оказва пълно съдействие най-вече на общини при 

подготовката на изискуемата от тях информация и нанасянето ѝ определените образци 

утвърдени от председателя на ДАБДП.  

Областна администрация-Пловдив участва в Седма годишна Конференция на 

тема:  "Безопасна пътна инфраструктура" СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря 16-17 

септември 2021г., организирана от Българска браншова асоциация Пътна безопасност. 
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Програми и проекти 

Участие на експерти от отдел КЕИ: 

Участие в ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0081-C01 „Гражданско участие за по-

добра социално-икономическа среда“ /Оперативна програма „Добро управление“/. 

Основна тема е „Подобряване на взаимодействието между неправителствения сектор и 

държавните институции в сферата на дарителството“. Проектът се реализира от 

Фондация „Обществен дарителски фонд“ в партньорство с Фондация 

„Европерспективи“ и акцентира върху повишаване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с 

дарителството. 

Участие на експерт от отдел КЕИ през месец март в Кръгла маса на тема 

„Предизвикателства пред семейното фермерство в България“. Събитието се организира 

от фондация „Земята – източник на доходи“ с подкрепата на Аграрен университет – 

Пловдив, Център по предприемачество на ТУ София - филиал Пловдив и финансовата 

помощ на фондация „Америка за България“. Дискутира се състоянието на дребния 

бизнес в селските райони. Обсъдени са възможностите за подкрепа, както и ролята на 

общините, държавните институции, неправителствените организации и учебните 

заведения в този процес. По традиция тази Кръгла маса е част от съпътстващата 

програма на международното изложение АГРА. За петнадесета поредна година 

Областна администрация – Пловдив подкрепя и съдейства за организиране и успешно 

провеждане на събитието.   

Участие през месец април във Фокус група на тема „Оценка на подкрепата за 

градско развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за община 

Пловдив“. Фокус групата се провежда като част от Оценка на въздействието на 

Оперативна програма „Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020, съгласно договор с 

Министерство на регионалното развитие и  благоустройство. Целта на фокус групата е 

да се дискутират следните основни теми: Нагласи на гражданите за инвестиции в 

градовете; Резултати и ефекти от реализирането на Инвестиционната програма на 

община Враца, подкрепена по Оперативна програма „Региони в растеж"  (ОПРР); 

Синергични ефекти (включително с друго финансиране); Добри и лоши практики и 

препоръки за следващия програмен период.  
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Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ е пълноправен 

партньор в консорциумите от „Европейски университети“ по програма „Еразъм +“ и 

заедно с подкрепата и сътрудничеството на Областна администрация – Пловдив, като 

асоцииран партньор, работят заедно по проект INVEST.  

ВУАРР организира Работна среща – дискусия през месец април 2021 година. 

Акцент в обсъждането е изграждането на Living labs за Пловдив и региона. Дискутират 

се приоритетни направления на работа  в съответствие с регионалните 

предизвикателства и проблеми на устойчивото развитие. 

През месец май експерт от КЕИ участва в Междуведомствена комисия, която 

изготвя предложение за определяне на режими за опазване: териториален обхват 

/граници и охранителна зона/ и предписания за опазване на археологически обект  

„Тракийски селищен център от VI-V век преди Христа“, село Васил Левски, община 

Карлово, област Пловдив.  

Участие в Семинар на тема: „Тормоз на работното място. Бъди наясно! / Be 

Aware/“ се провежда през месец май. В обучението участва експерт от отдел КЕИ. 

Темата в Европейския съюз е  за "бакалавърска програма". 

През месец май отделът съдейства на Регионална здравна инспекция – Пловдив, 

Дирекция "Медицински дейности", отдел "Организация и контрол на медицинските 

дейности" с необходимата информация относно определяне на приоритети и бъдещи 

инвестиции в областта на здравеопазването за програмен период 2021-2027 година, 

както и с данни за разработване на Карта на здравната инфраструктура на област 

Пловдив.   

Отдел КЕИ активно работи за обогатяване на културното разнообразие и 

насърчаване на човешкото творчество. На областно ниво Експертна комисия, 

сформирана със Заповед № РД-22-44/11.06.2021 година, за попълване на Националната 

система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 година селектира постъпилите 

кандидатури. 

Националната кампания „Живи човешки съкровища - 2021” приключва със 

заслужен успех за Народно читалище „Васил Левски 1900“, село Войнягово, община 

Карлово, област Пловдив. 

В Представителния списък с елементи на нематериалното културно наследство в 

България за 2021 година в сфера от Регистъра  „Традиционно танцуване и детски игри“ 

http://www.pd.government.bg/


 

 
4002 Пловдив, пл. Никола Мушанов 1, 

тел.: +359 32 605 511, факс: +359 32 625 719 
е-mail: governor@pd.government.bg , web: pd.government.bg 

 

Националната комисия за селекция одобри между 15 кандидатури „Войняговски хора и 

игри по Гергьовден“ на групов носител: Група за изворен фолклор „Гергьовска китка“. 

Националната представителна листа на нематериалното културно наследство по 

Устав се попълва най-много с 5 елемента. Провеждането на регионалните селекции се 

извършва с широко участие на общностите и носителите на обичаи, обреди, знания и 

умения в съответната област със сфера на проявление – традиционни обреди и 

празници; традиционно пеене и свирене; традиционни занаяти, домашни дейности и 

поминъци; традиционно танцуване и детски игри. 

По регламент участват индивидуални носители: разказвачи, везбари, тъкачи, 

майстори в стари занаяти и т.н., както и институции: Регионални исторически и 

Етнографски музеи, но и читалища, сдружения с нестопанска цел и неправителствени 

организации с предмет на дейност в сферата на нематериалното културно наследство, 

общности и групи, чиято дейност е фолклор и творчество. 

Системата за опазване и съхраняване се обновява на всеки две години, като 

предстои редовното провеждане пред 2022 година, като част от пилотната програма на 

ЮНЕСКО, съгласно Конвенцията за опазване на световното културно и природно 

наследство от 1972 година. 

НЧ „Васил Левски 1900 -  село Войнягово“ насърчава предаваната от поколение 

на поколение традиция и я пресъздава постоянно в общността. Комисията на 

национално ниво по определени формални признаци и критерии достойно оценява 

селектираната на областно ниво кандидатура по приемственост, типичност за 

общността, жизненост, устойчивост и съпричастност. Министерство на културата на 

официална церемония връчва Удостоверение на Националната  представителна листа 

на 28 юли 2021 година в град София на самодейците-пазители на традицията. Група за 

изворен фолклор „Гергьовска китка“ – село Войнягово олицетворява родното 

фолклорно богатство със своята уникалност, автентичност, самобитност и 

приемственост. 

Участие през месец юли в Структурирана публична дискусия по модела 

„Обществен форум“ – инициатива на сдружение „Регионална асоциация за развитие и 

иновации - Мизия“ (РАРИ- Мизия) и Фондацията за реформа в местното 

самоуправление (ФРМС). Провежданият форум е процес и съществен етап от 

реализацията на проект „Демократизиране на процесите на формиране и прилагане на 
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политики в градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна“, изпълняван с 

финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд 

Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021 година. Основна цел е създаване 

на среда за идентифициране и осигуряване на възможности за активно участие на 

гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на политики в 

София, Пловдив и Варна, като включва провеждането на три форум-сесии във всеки 

един от градовете с районно деление. Първата форум-сесия се провежда в Пловдив и 

разглежда конкретен местен проблем, който посредством структуриран процес на 

обсъждане и дебатиране между заинтересованите страни, да бъде адресиран с 

изготвянето на аргументирани предложения за промяна на средата (законодателна и 

институционална), както и да бъде повишен капацитетът на вземащите решения, 

служителите в администрацията и гражданите по въпросите, свързани с активно 

включване и участие на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на местни 

политики. 

През месец юли експерт участва в Кръгла маса на тема „Работа с неактивни 

младежи между 15-29 години /група NEET’s/ - добри практики и предизвикателства. 

Дискутират се възможностите, решенията, проблемите и добрите практики при 

работата в целевата група. „Център за социални иновации“ е организатор и работи по 

Проект BG05M90P001-4.003-0020-C01. Центърът има за цел намаляване на 

безработицата и връщане на младите хора в обществения живот. Дейността е 

фокусирана върху младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова 

дейност, образование или обучение, поради което са категоризирани в групата NEET’s.  

През месец юли експерт участва в обучение по енергийна ефективност по проект PRO-

ENERGY: „Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на 

територията на Балкани-Средиземно море“. 

В Пловдив стартира кампания „От нас зависи да знаем” на 12 август 2021 година 

по случай Международния ден на младежта. Асоциация „Голям брат Голяма сестра – 

България” и Фондация „ДА” осъществяват кампанията за подобряване на 

разпознаваемостта на гражданския сектор и повишаване имиджа на 

неправителствените организации. Началото на кампанията е поставено точно на тази 

дата, тъй като Международният ден на младежта се отбелязва от 20 години в цял свят, а 

мотото е “Младежко участие за глобално действие”. Именно по този повод в град 
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Пловдив се провежда кръгла маса „От нас зависи да знаем”. Събитието се провежда 

присъствено, при спазване на епидемичните мерки и събира на едно място над 30 

представители на публичния, частния и гражданския сектор. Форумът провокира 

оживена дискусия за ролята на гражданските организации и насърчава идеите за 

междусекторно сътрудничество. В събитието участват представители на гражданския 

сектор – Движение “Различни, но равни”, Сдружение “ОПУР”, БГ Бъди активен, 

Български фонд за жените, Зелени балкани, Еди плейграунд, Общинско предприятие 

“Младежки център – Пловдив”, Общинска фондация “Пловдив 2019”, представители на 

бизнеса – Football Radar, галерия “PLOVEDIV”, Търговско-промишлена камара – 

Пловдив, както и Общностен център за деца и семейства, ЦСРИ, Български младежки 

делегати към ООН и активни младежи – доброволци от Асоциация «Голям брат Голяма 

сестра – България». 

По време на дискусията са обсъдени най-разпространените митове за 

гражданския сектор в България, които са част от онлайн кампания в социалните мрежи. 

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра - България” и Фондация “ДА” са членове на 

Гражданско обединение “Равни БГ”, което консолидира 30 сдружения от цялата страна 

и се бори за подобряване имиджа на гражданския сектор в България. 

Участие през месец септември в „Лаборатория за политики“ - „Място“ или група от 

хора, които разработват нови мерки за решаване на проблем или преработват 

съществуващи такива, т.е. -  структурирана дискусия с участници от различен 

произход, които заедно разработват предложения и препоръки за нови политически 

мерки. Различното е в подхода: отдолу-нагоре, това предполага активно участие и 

приобщаване, т.е. интерсекционален подход с мото „Работи върху овластяването си, 

изграждай съюзи, трансформирай властта“. 

Участие през месец октомври 2021 година в онлайн семинар относно ролята на 

местното управление при изпълнението на програми за жилищно настаняване. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  е партньор по 

проект „Укрепване на капацитета на националните и местните власти за формулиране и 

прилагане на жилищни политики и стратегии в България“. Проектът се изпълнява 

съвместно с Програмата на ООН за населените места (ОН-Хабитат) и Икономическата 

комисия за Европа на Организацията на обединените нации. В рамките на 

изпълнението на планираните дейности по проекта е изготвен Доклад с извлечени 

http://www.pd.government.bg/


 

 
4002 Пловдив, пл. Никола Мушанов 1, 

тел.: +359 32 605 511, факс: +359 32 625 719 
е-mail: governor@pd.government.bg , web: pd.government.bg 

 

поуки и препоръки, които могат да послужат като основа за бъдещата политика в 

областта на социалното жилищно настаняване, както и за следващия програмен период 

на Европейския съюз: 2021 – 2027 година. Докладът е разработен от Организацията за 

социални жилища в Европа (Housing Europe) въз основа на извършен анализ и 

допитвания до заинтересовани страни в процеса, а неговата основна цел е да спомогне 

за изграждането на многостепенен институционален капацитет за подобряване 

изготвянето и прилагането на политики в областта на жилищното настаняване, както и 

да очертае възможностите за справяне с предизвикателствата, отнасящи се до 

жилищната политика в България.    

Участие в „Седмица на достъп до добра храна“ в периода 16-27 октомври 2021, 

по случай 16 октомври – световен ден на прехраната, инициатива на VIII Национална 

конференция „Достъп до добра храна“. Със свое решение Организацията на ООН по 

прехрана и земеделие (ФАО), взето в деня на създаването й - 16 октомври 1945 година, 

обявява 16 октомври за Световен ден на прехраната, който се чества в над 150 държави, 

като България се включва през 2006 година, за разширяването на достъпа до храна и 

създаването на условия за устойчиво земеделие. През 2007 година стартира 

изследователски проект, насочен към изследване на практиките и предизвикателствата 

пред „Достъпа до добра храна в България“. В рамките на проекта се организира 

годишна национална конференция. Представят се резултати от изследванията, 

дискутират се предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, 

производството, търговията и публичния образ на добрата храна. На 16 октомври 2021 

година стартира за четвърта поредна година „Национална седмица на достъпа до добра 

храна“ със символ на седмицата: зеленият картон. Служител на Областна 

администрация се включва като участник в двудневна конференция посветена на 

предизвикателствата пред сигурността и устойчивостта на хранителните системи и е 

част от Независимите диалози в рамките на Форум на ООН за сигурност на 

хранителните системи ‘2021. 

През октомври 2021 година експерт от отдел КЕИ участва в Уебинар на 

Българска платформа към Европейско женско лоби, в партньорство с Фондация 

„Фридрих Еберт“, офис България. Това е трети уебинар, като продължение на 

съвместния проект под надслов „България – съюз на равенство 2020 - 2025“, а темата е 
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повече от актуална "Еднаква ръководна роля в цялото общество“. Фондация "ДА" и 

Дружество на психолозите в Република България са организатори на събитието. 

През месец ноември 2021 година служител участва в конференция на тема: 

“Сексизмът в България – история, измерения и перспективи. Препоръка на Съвета на 

Европа за предотвратяване и борба със сексизма в Европейския съюз“. Организатор е  

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, 

Катедра „Социология и науки за човека“ в партньорство с Фондация "ДА". Съветът на 

Европа приема „Препоръка за предотвратяване и борба със сексизма“ в Европейския 

съюз на 27 март 2019 година. В България се поставя началото на темата в рамките на 

цитираната конференция. Темата се разглежда чрез научен и емпиричен подход. 

Лектори са представители на  Министерството на труда и социалната политика: отдел 

„Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, хабилитирани 

преподаватели от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и неправителствени 

организации. 

Програмата на конференцията включва: „Представяне на работата на 

българското правителство в областта на защитата на човешките права на жените“; 

„Представяне на работата на „Европейското женско лоби“ в областта на защитата на 

човешките права на жените“; „Представяне на работата на Пловдивския университет в 

областта на защитата на човешките права на жените“; „Представяне на Препоръката на 

Съвета на Европа и съответното международно и европейско законодателство за 

правата на човека“; „Примери за сексизъм в националния контекст“ с лектор Теодора 

Крумова, Програмен директор на Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“; „Представяне на стандарти за работа в областта на сексизма от медиите“, 

както и предложение за „Етични правила за сексизма за работата на местните медии в 

Пловдив“ с лектор Илиана Балабанова, Председател на Българската платформа към 

Европейското Женско Лоби; „Представяне на предложение за Етични правила за 

сексизма за работата на Пловдивския университет, Философско-историческия 

факултет, Катедра по социология и науки за човека“ - гл. ас. д-р Милена Ташева. 

През месец декември експерт участва в Проект “WEGO3“. Дискусията е на тема 

„Социално-икономическото овластяване на жените, преживели насилие от интимния 

партньор“. 
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Участие през месец декември 2021 година в уебинар „За институции и 

организации от националната мрежа за учене на възрастни“. Програмата включва 

„Изводи и препоръки от проведения  национален консултативен процес за 

въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни“, „Защо е 

необходимо да се регистрираме в EPALE?“, с лектор г-жа Валентина Дейкова, МОН, 

национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на 

възрастни: „Дейностите на областно и местно ниво от програмата на националния 

координатор през 2022 и 2023 година“. Екипът работи по Проект № 614188-ЕРР-1-

2019-1-BG-EPPKA3-AL_AGENDA, „Учене през целия живот“, с подкрепата на 

Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 

 

V. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 Отдел Координация и европейска интеграция указва съдействие на Областния 

управител и координира дейността при официални визити. По отношение на тази 

дейност през 2021г. са проведени следните мероприятия:  

- На 25 фервуари 2021г. областният управител Дани Каназирева посреща посланика 

на Република Италия в България Нейно Превъзходителство г-жа Джузепина Дзара. Тя е 

на първото си официално посещение от встъпването си в длъжност и е придружена от 

почетния консул на Република Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо. На срещата 

присъстват и тримата заместник областни управители – Евелина Апостолова, Петър 

Петров и Димитър Керин. 

- На 3 юни 2021г. областният управител Ангел Стоев посреща генералния консул на 

Република Турция в Пловдив Н. Пр. Корхан Кюнгерю. Това е първата официална 

визита на дипломата след встъпването му в длъжност. 

- На 10 септември 2021г. областният управител Ангел Стоев приема посланика на 

Република Азербайджан Н. Пр. г-н Хюсейн Джалал Оглу Хюсейнов. Това е първото 

официално посещение в областна администрация на новопостъпилия през месец юли 

дипломат. 

- На 29 септември 2021г. извънредния и пълномощен посланик на Република Италия 

в Република България Нейно Превъзходителство Джузепина Дзара прави второто  си 

посещение в Областната администрация – Пловдив, като се среща с областния 

управител г-н Ангел Стоев. На срещата присъстват почетният консул на Република 
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Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо и заместник областният управител Даниела 

Николова. 

- На 6 октомври 2021г. делегация на посолството на Чешката република начело с 

посланика Н. Пр. ф. н. Лукаш Кауцки е посрещната от областния управител г-н Ангел 

Стоев. На срещата присъстват почетния консул на Чешката република доц. д-р Иван 

Соколов, на когото е връчена  нова 5 годишна екзекватура. 

- На 25 ноември 2021г. е проведена среща между областния управител на област 

Пловдив Ангел Стоев и посланика на Великобритания Н. Пр. д-р Роб Диксън. На 

срещата присъстват заместник областният управител Даниела Николова, вицеконсулът 

Теодора Манева и г-жа Дияна Видева от асоциация „Деметра“. 

- На 9 декември 2021г. посещение в Областна администрация – Пловдив прави и 

посланика на Израел в България Н. Пр. Йорам Елрон. 

- Международната организация за тюркска култура TURKSOY, отбелязва 175-тата 

годишнина от рождението на известния казахски поет Абай Кунанбаев. TURKSOY 

определя 2020г. за година на Абай Кунанбаев, но поради усложнената от COVID-19 

обстановка, честванията продължават и през 2021г. На изложбата, която е открита от Н. 

Пр. Дюсен Касеинов – генерален секретар на TURKSOY присъстват Н. Пр. Темиртай 

Избастин, посланик на Казахстан в България, вицеконсулът на Република Турция в 

Пловдив  г-жа Гюлджан Окчук и заместник областният управител г-жа Евелина 

Апостолова. 

- На 4 юни 2021г. заместник областният управител на област Пловдив Даниела 

Николова участва в откриването на изложба живопис в галерия “Аспект“ под 

патронажа на Генералното консулство на Република Турция. Експозицията представя 

творчеството на двама турски художници – Хикмет Четинкая и Шукран Истамбуллу. 

- През цялата 2021г. продължава работата по откриване на Център за подкрепа на 

жертви на сексуално насилие. Проектът е по британски модел и под егидата на Н. Пр. 

д-р Роб Диксън - посланик на Обединено кралство Великобритания и Северна 

Ирландия в София. Проведени са множество срещи за  привличане на институциите и 

ангажирането им с идеята, но към момента процедурата не е приключена. 

- Областна администрация Пловдив е асоцииран стратегически партньор в проекта 

CINEMA - „Творчески индустрии за нови градски икономики – Дунавски регион“. 
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VI. УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кафе на толерантността  

През 2021 година за седми път в Пловдив се проведе „Кафе на толерантността“-

инициатива която, събира на една маса представители на различни етнически и 

религиозни общности. От векове в града под тепетата живеят в мир и разбирателство 

много различни етноси.  

Епископската базилика на Филипопол стана част от световното културно 

наследство 

След редица проведени срещи през 2021г. между областна управа, министерство 

на културата и община Пловдив беше изчистен въпроса за собствеността на 

Епископската базилика на Филипопол. 

Базиликата е открита по време на спасителни археологически разкопки в периода 1982 

– 1986г.  Това е най-голямата базиликална сграда от IV – VI век на територията на 

България и една от най-големите на Балканите. Базиликата е функционирала от средата 

на ІV в. до края на VІ в., а през Средновековието върху нейните руини възниква 

християнски некропол. Впечатляващата ѝ архитектура представлява три кораба – 

централен и два странични, абсида, нартекс и атриум. В централния кораб се е издигал 

мраморен презвитериум. Подовете ѝ са покрити с два слоя многоцветни мозайки с 

площ над 2000 кв.м. Над 150 птици, както и розети, кръстове и меандри, геометрични 

фигури, украсяват красивите мозайки. 

Откриване на първата „зелена класна стая“ в Пловдив 

В присъствието на областния управител през 2021г. е открита първата по рода си 

„зелена класна стая“ в Пловдив. Намира се непосредствено до начално училище „Петко 

Р. Славейков“ и ще бъде ползвана от учениците за провеждане на обучение извън 

сградата. „Зелената класна стая“ е с три амфитеатрални къта, където могат да се 

провеждат занимания, едновременно от различни класове. Както и изградени 

оранжерии, в които заедно със специалисти от Аграрния университет учениците да 

отглеждат по желание зеленчуци или билки. Дворът е облагороден с перголи, а за всеки 

клас има поставена и отделна кашпа, в която да отглеждат за цветя. 
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На областния управител бе връчена „Бяла книга за детето“  

През 2021г.  бе връчена „Бяла книга за детето“ от представители на Държавната 

агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Поводът е 20-годишнината от създаването на 

Агенцията. 

В книгата са отразени постиженията в политиките за децата за този период, 

предизвикателствата и перспективите в различни сфери от живота. 

Националната телефонна линия за деца 116 111 

Областна администрация подпомогна процеса по полуляризиране на 

информация, като разпространи материали с указания за националната телефонна 

линия 116 111, на която всеки денонощно, безплатно и анонимно може да подаде 

сигнал, когато дете се нуждае от помощ, както и да получи компетентна консултация..  

Тържествено изпращане на наш контингент в мироопазваща мисия 

На 14.06.2021 г. областния управител присъства на тържественото изпращане на 

наш контингент в мироопазваща мисия. Това е част от ангажиментите, които 

Република България е поела в международен план. Подготовката на бойците, е 

преминала на високо ниво и те притежават необходимите знания и качества за отлично 

изпълнение на задачите. 

Заслужен успех на НЧ „Васил Левски 1900“ – село Войнягово в Националната 

кампания „Живи човешки съкровища – 2021” 

През 2021 г. „Войняговски хора и игри по Гергьовден“ -  група за изворен 

фолклор „Гергьовска китка“ при НЧ „Васил Левски 1900“ –  село Войнягово, община 

Карлово бе сред избраните да попълнят Представителния списък с елементи на 

нематериалното културно наследство в България за 2021 година. 

Видеото, бе номинирано да представлява Пловдивска област от комисия, сформирана 

със заповед на областния управител. Неин председател бе проф. д-р Даниела Дженева – 

декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“  – АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“, заместник-председател д-р Радка Братанова – гл. ас. В Институт по 

етнология и фолклористика при БАН и членове Иванка Петкова – заместник областен 

управител на област Пловдив, Анжела Костадинова – директор на дирекция АКРРДС, 

Лора Христозова – гл. уредник в РЕМ – Пловдив, д-р Борислава Петкова – гл. ас. В 
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катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Димитър Райчев – краевед и Мария 

Кирова – мл. експерт в отдел КЕИ на Областна администрация – Пловдив. 

Системата за опазване и съхраняване се обновява на всеки две години, като предстои 

редовното провеждане пред 2022 година, като част от пилотната програма на 

ЮНЕСКО, съгласно Конвенцията за опазване на световното културно и природно 

наследство от 1972 година. 

Откриване на новия диспечерски център на EVN 

Областният управител бе сред официалните гости на церемонията по 

откриването на новия диспечерски център на EVN – Електроразпределение Юг – 

Пловдив. 

В последните двадесет години Пловдив и Пловдивска област са се превърнали в 

притегателен център за български и чуждестранни инвеститори. Община „Родопи“ е 

втора по темпове на привличане на нови инвестиции за миналата година след София. 

„Основополагащият фактор за това е сигурната енергийна система и достъпната цена за 

бизнеса. 

Конференция, посветена на 30-та годишнина от приемането на Конституцията 

През 2021г. се навършиха 30 години от приемането на Българската конституция 

на 12.07.1991г. Преамбюлът на основния ни закон, подобно на Декларацията за 

независимостта, демонстрира желанието ни за въздигане на най-висшите ценности, за 

зачитане на достойнството и правата на отделния гражданин, за създаването и 

отстояването на демократична, правова и социална държава.  

Носители на „Национална диплома“ от област Пловдив 

Отличието „Национална диплома“ бе връчено на тържествена церемония в 

Областна администрация на Виктория Валентинова Трифонова от СОУ „Васил Левски“ 

в Карлово и Данаил Петков Кръстев от Езикова гимназия „Пловдив“, който също е от 

Карлово. Отличието се присъжда за отличен успех (6.00) по всички учебни предмети, 

вписани в дипломата за средно образование и за изявени способности в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта и има морално измерение. Двамата 

младежи са единствени от Пловдивска област, които са го заслужили. 

Семинар „Приобщаващи местни политики“ 

Семинар по приобщаващи местни политики, на който участва и Областна 

администрация – Пловдив, се проведе в периода 1 – 3 септември 2021г. в Пампорово. 
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Целта на семинара беше да повиши знанията и уменията на участниците за 

разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически 

общности, да информира за рамката на интеграционните политики, да предостави 

възможност за обмен на мнения и практики, да популяризира проекта и Националната 

ромска платформа. По този начин семинарът спомага за укрепване на диалога и 

сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и 

провеждане на местните политики приобщаващи уязвими етнически общности.   

Участниците бяха запознати с ръководните принципи в местната политика за 

приобщаване на уязвими етнически общности, последователните етапи за изработване 

на план за действие с участието на местната общност, финансиране, изпълнение, 

мониторинг и оценка на плана за действие за приобщаване на уязвими етнически 

общности, управлението на партньорствата в приобщаващата политика. Беше 

представен и проектът на Националния стратегически документ за равенство, 

приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030г. 

„Тракия икономическа зона“ представи в областната управа Стратегия за 

въглеродно-неутрален индустриален парк 

Изпълнителният директор на „Тракия икономическа зона“ представи пред 

областния управител и представители на общини „Стратегия за въглеродно-неутрален 

индустриален парк“. Тя включва 11 проекта: енергийна ефективност на ВЕИ, водород, 

умно управление на водата, кръгова икономика, последна миля на доставката, 

дигитализация, образование и квалификация, електромобилност и транспорт, социално 

предприемачество, социални услуги, трансдициплинарен център за трансфер. 

Стратегията ще бъде предложена в Плана за възстановяване и устойчивост. 

Честване на професионалния празник на пожарникарите 

Областна администрация се включи в честването на професионалния празник на 

пожарникарите, който традиционно се отбелязва на Кръстовден. В двора на Регионална 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ пред паметната плоча на 

загиналите при изпълнение на служебния си дълг, бе отдадена почит към героите, 

загубили живота си в потушаването на огнената стихия. Пред плочата на загиналите 

огнеборци бяха положени венци и цветя. Пловдивските герои, участвали в борбата със 

стихията, бяха отличени с почетен знак, парични награди, грамоти. Министърът на 

МВР е дал и колективна парична награда на 14 души от състава.   
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Акция Кръводаряване 

Областна администрация за поредна година се включи в кампанията по 

безвъзмездно и доброволно кръводаряване на Центъра по трансфузионна хематология – 

Пловдив. Подобни благотворителни инициатива в  държавните институции в подкрепа 

и насърчаване на кръводаряването  ще  насочат вниманието на обществото за 

необходимостта от осигуряването на кръв и кръвни продукти, необходими за  

здравеопазването ни в сегашната ситуация. 

Областна администрация бе домакин на „Viva la musica“ 

Областна администрация - Пловдив за втори път бе домакин на второто издание 

на камерен концерт „Viva la musica“ на Сдружение „Изкуство във времето“. 

Целта на концерта беше, чрез „усвояването“ на нови пространства, различни от 

типичните концертни зали, в които е прието да звучи този вид музика, тя да достигне и 

до нова публика“. В камерната зала в сградата на областната управа прозвучаха 

произведения на Преториус, Бърнстейн, Пулек, Касадо, Де Куртис, Петрова, Енеску, 

Пиацола и др. в изпълнение на Павел Генов (цигулка), Дарина Иванова (флейта), 

Валентина Трендафилова (сопрано), Никола Николов (виолончело), Злателина 

Коларова (пиано), Валерия Мирчева (мецосопрано), Андрея Мирчев (тенор), Тодорка 

Христева (цигулка), Виктор Костов (цигулка). 

На събитието присъстваха генералният консул на Турция Корхан Кюнгерю, 

почетният консул на Федерална република Германия д-р Мариана Чолакова и 

почетният консул на Чешката Република доц. д-р Иван Соколов, служители на 

областната управа и много гости. 

 

VII. КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ 

 За отчетен период 01.01.2021г.-31.12.2021г., по отделни направления и 

дейности, резултатите са следните:  

КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ 

За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. в Областна администрация – Пловдив са 

получени, въведени в програма АИС „Архимед“, разпределени за контрол по 

компетентност и след това архивирани общо 4 660 броя решения на общинските съвети 

от област Пловдив. Т.е. административен контрол по реда на чл.45, ал.4 ЗМСМА е 
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упражнен от Областния управител на област Пловдив по отношение на 4 660 броя 

решения, получени от 18 общини на територията на област Пловдив, а именно: 

№ Община Получени 

решения  

Върнати решения  

1 Асеновград    568   2 

2 Брезово    210   2 

3 Калояново    133   5 

4 Карлово    350   3 

5 Кричим      74   0 

6 Куклен    203   1 

7 Лъки      90   0 

8 Марица    566   5 

9 Перущица    118   1 

10 Пловдив    416   4 

11 Първомай    116   2 

12 Раковски    230   4 

13 Родопи    778   3 

14 Садово    188   4 

15 Сопот    108   2 

16 Стамболийски    189   1 

17 Съединение    107   0 

18 Хисар    216   4 

 Общо:    4 660 43 

  

         4 броя решения са спрени със Заповед на Областния управител и е сезиран 

Административен съд – Пловдив по компетентност; ОбС Кричим-1; ОбС Първомай-

1;ОбС Родопи-1 и ОбС Хисаря-1. Три от делата са спечелени, а четвъртото съдебно 

производство към настоящия момент е висящо, но се очаква да бъде прекратено поради 

отмяна на оспорения административен акт. 

          При изчисляване на средно процентно съотношение на общ брой получени 

решения, подлежащи на административен контрол за законосъобразност от областния 

управител на област Пловдив, съгласно Закона за местната администрация и местното 

самоуправление (ЗМСМА), спрямо върнати за ново разглеждане като 

незаконосъобразни по реда на упражнявания административен контрол, се установява, 
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че върнати спрямо общ брой се намират в съотношение 0.01%, т.е. запазва се 

тенденцията на съотношението „общ брой получени–върнати решения“ от предходни 

години за намаляване процента на върнатите решения, което е индикатор са по-

голямата степен на подготовка на местните органи на самоуправление при 

осъществяване на правомощията им по чл.21, ал.1, т.1 - т.25 от ЗМСМА. 

         Като незаконосъобразни поради неспазване на изискванията за законосъобразност 

на административните актове по чл. 146, т. 1 - т. 5 от Административно-процесуалния 

кодекс са върнати за ново обсъждане в общинския съвет в процедура по чл. 45, ал.4 

ЗМСМА общо 43 броя решения, при упражнено правомощие „административен 

контрол“ от страна на Областния управител, в съответствие и с правната норма на 

чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията. 

         Запазва се тенденцията от 2020г., на първо място, като причина за иницииране на 

производство по чл. 45, ал.4 от ЗМСМА, в над 50% от случаите, се посочва съществено 

нарушение на материално правни разпоредби-основание за незаконосъобразност по 

смисъла на чл. 146, т. 4 от АПК, което обичайно е придружено от противоречиви 

фактически и/или правни мотиви - правно положение, приравняващо се по правни 

последици на „липса на фактически и/или правни мотиви“, което нарушение на чл. 59, 

ал. 2, т. 4 от АПК е съществено и съставлява самостоятелно основание за 

незаконосъобразност по см. на чл. 146, т. 2 от АПК - поради липса на установената от 

закона форма. Това нарушение се откроява на второ място по честота на причините за 

незаконосъобразност на административните актове на общинския съвет. На трето 

място като основание за незаконосъобразност по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК се 

откроява същественото нарушение на административно-производствените правила при 

издаване на нормативни административни актове на общинските съвети – правилници, 

наредби и решения, което е основание за незаконосъобразност  по смисъла на чл. 146, 

т. 3 от АПК.   

        На четвърто място, под 10% от случаите, причина за незаконосъобразност на 

приетия административен акт от местния орган на самоуправление се явява 

несъответствието с целта на закона – основание за незаконосъобразност по смисъла на 

чл. 146, т. 5 от АПК  и на пето място, в единични случаи, представляващи прецедент, 

причина за незаконосъобразност до степен на нищожност на административния акт, се 

явява липсата на материална компетентност на общинския съвет при приемане на 
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съответното решение  - основание за незаконосъобразност  по смисъла на чл. 146, т. 1 

от АПК.  

        В обобщение, в контекста на представения анализ, се налагат следните изводи: 

местните органи на самоуправление в 18 общини на територията на област Пловдив 

като цяло притежават ясна преценка за материалната си компетентност в пределите на 

правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 1 – т. 25 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в сравнение с отчетената дейност от 2020г., през 2021г. се 

отчита значителен ръст в нивото на правни познания и юридическа подготовка, в 

качеството им на местен законодателен орган, което води и до резултат от 43 броя за 

2021г. спрени като незаконосъобразни актове спрямо 51 бр. за 2020г. и 83 бр. за 2019 

год., т.е. в процентно съотношение „общ брой получени–върнати решения“ за 2019г.-

0.02%; за 2020г. - 0.01% и за 2021г. - 0.01%. 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И 

ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА 

             В изпълнение правомощията на Областния управител и с оглед 

упълномощаването му на основание чл. 31, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 4 от 

Гражданско-процесуалния кодекс, да представлява Държавата по дела, които се отнасят 

до недвижими имоти – държавна собственост, по пълномощие от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, през календарната 2021г. юристите в 

областна администрация – Пловдив са осъществявали процесуално представителство 

по общо 36 съдопроизводства, от които 11 приключени и 25 висящи дела. От тях 9 броя 

са спечелени, а два броя загубени, т.е. загубените съдебни производства представляват 

едва 0.05% спрямо общия брой дела и 0,18% от общия брой на  приключените дела; 

респективно за спечелените дела съотношението е 0.25% спрямо общия брой дела и 

0.81% спрямо общ брой приключени дела, т.е. запазва се тенденцията от 2020 г. 

процентното съотношение „спечелени спрямо общ брой приключени дела“ (80:20) и 

през 2021г., с което се изпълняват поставените годишни цели за успеваемост по делата 

над 70%. 

            Провеждане на практически дискусии по правни казуси – В изпълнение на 

заложените за 2021 год. цели на Областна администрация – Пловдив, в течение на 

календарната година бяха проведени 4 от общо 4 планирани работни срещи на 

юристите в администрацията под формата на практически дискусии по правни казуси 
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със следния предметен обхват: коментар на ЗИД на ГПК, обн. ДВ, бр.110/29.12.2020 г., 

в сила от 30.06.2021г. с което се въвеждат изисквания за електронно връчване на 

призовки, съобщения и съдебни книжа -  §1 във вр. с §10; §2 и§3; §4; §6§ §11 и §14; §15 

и §17; правен казус по изземване на недвижим имот - държавна собственост, предвид 

възникнала обективна необходимост за промяна състава на комисията, след издадена 

заповед за изземване по чл.80 ЗДС, която е съобщена по надлежния законен ред на 

страните и на заинтересованите териториални администрации, ведомства и 

организации; необходимост от смяна на постоянен член на определената комисия за 

изземване, не може да бъде компенсирана от заместването му от резервния член, тъй 

като резервният член на комисията вече замества друг отсъстващ постоянен член на 

комисията; изменя се съставът на комисията, като на мястото на отсъстващия 

постоянен член се включва нов такъв, а самата заповед за изменение се съобщи по 

надлежния законен ред на страните и на заинтересованите териториални 

администрации, ведомства и организации, преди определената дата и час за изземване; 

СР №60087/28.06.2021г. по гр.д.№3984/2020 г. на ВКС, II ГО: Анотация -за значението 

на уредения в преходните разпоредби на ЗУТ режим на търпимост на незаконни 

строежи и на удостоверението за търпимост при спорове за собственост на 

незаконен строеж; анализ между въведените първоначално с ПЗР на ЗИД на ЗОЗЗ 

императивни забрани в срок 5 години от влизане в сила на закона земеделските земи по 

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ да бъдат предмет на разпоредителни сделки от страна на местния 

орган на самоуправление, с въведените изключения от приложното поле на забраната, 

тъй като тези земи се запазват за удовлетворяване правата на собственост на 

наследниците на бивши собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ -

(ДВ, бр.100/18.12.2015 г., в сила от 23.12.2015 ). и въведеното от законодателя 

удължаване на 5-годишния мораториум за разпоредителни сделки с тези имоти, за 

нов 5- годишен период, но регламентирано в ЗР към ЗИД на Закона за подпомагане на 

земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., 

бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.); продажна стойност на поземлените имоти по 

реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС, която е по-ниска от пазарната им оценка е необоснована, 

немотивирана и определена при неправилно приложение на материално-правните 

законови и подзаконови разпоредби.  В този смисъл е и константната съдебна практика, 

отразена и в Р. № 2986 от 25.02.2020 г. на ВАС по адм. дело № 6441/2019 г., Решение № 
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595 от 20.03.2019 г. на Адм. С - Варна по адм. д. № 2481/2018 г., Р. от 18.07.2019 г. на 

Адм. С - Стара Загора по адм. д. № 277/2019 г., Р. № 1003 на Адм. С - Пловдив от 

18.06.2020 г. по адм. д. № 770/2020 г., Р.  № 13644 от 4.11.2020 г. на ВАС по адм. д. № 

2765/2020 г., IV о., Решение № 11 от 23.01.2020 г. на Адм. С - Стара Загора по адм. д. 

№ 663/2019 г.; приложението на чл.35,ал.3 от ЗОС при хипотези, приравнени на 

опцията „суперфиция“, но в контекста на §21 от ЗР на ЗУТ за „заварен строеж“ и на §6 

от ПЗР на Наредба №2/2003 г. 

         Следва да се посочи, че поради съществуващата пандемична обстановка през 

2020г.  от Covid-19, провеждането на присъствени работни срещи на юристите бе 

обективно ограничено, поради което се премина към вариант на неприсъствени 

работни срещи с комуникация чрез внедрената в областна администрация-Пловдив 

автоматизирана електронна система „Архимед“. 

        По заложена цел „Повишаване ефективността на административния контрол 

по законосъобразност на актовете на местната администрация“ са изготвени 7 

броя указателни писма (при предвидени 4 бр.) до кметовете на общини и 

председателите на общинските съвети по приложението на Изборния кодекс при 

подготовка на проведените изборни процеси през календарната 2021г.;  по приложение 

на Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за 

публичните финанси, Закона за общинската собственост, Закона за достъп до 

обществена информация и др., с цел превенция за законност в дейността на органите на 

местното самоуправление и местната администрация. 

        През календарната 2021 г. бяха инициирани в Регистъра за обществени поръчки в 

АОП  седем процедури за избор на изпълнител на обществена поръчка по Закона за 

обществените поръчки, две от които производства бяха прекратени, а по останалите пет 

се проведоха процедурите за избор на изпълнител и се сключиха договори за 

изпълнение: 00799-2021-0001 до - 0007.  

        Приключи  и се прие частично изпълнението на сключения договор по процедура 

00799-2019-0001 с предмет: „Изпълнение на предварителни (предварителни) 

прединвестиционни проучвания за обект „Водоснабдителна система за водоснабдяване 

на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“, 

проектните разработки за които предварителни проучвания останаха в полза на 

държавата.     
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         И през календарната 2021г. продължи възприетата през 2020г. практика юристите 

от отдела да са активно ангажирани (двама от юристите) с дейността по организиране и 

подготвяне на протоколи и всякаква друга писмена кореспонденция, свързана със 

заседанията и дейността на Областния кризисен щаб; юристите отбелязваха с 

изключителна прецизност формулираните от ръководството на щаба решения, 

подготвяха регулярно методически указания към здравните заведения за болнична и 

извънболнична помощ, заповеди, уведомителни писма и др. документи.  

       Относно работата по администриране на постъпили сигнали, молби, жалби, 

съгласно действащите вътрешни правила за документооборота в 

администрацията 

       Общият брой разгледани сигнали и предложения по АПК са 289 броя, разгледани 

от членовете на Комисията по сигналите и предложенията, предвид обстоятелството, че 

трима от юристите в отдела са преимуществено ангажирани с тази дейност. Спрямо 

броя сигнали и предложения от 2020 г. - 267 бр., се констатира увеличение на 

разгледаните и решени сигнали по реда на чл.107 и сл. от АПК – 134 бр. за 2019 г.; 267 

бр. за 2020 г.; 289 бр. за 2021г. Няма просрочени или неизпълнени задачи от служители 

в отдела.  

 

VIII. ТРАНСПОРТ 

 Подготовка и провеждане на заседания на Областната транспортна комисия по 

чл.11 от Наредба №2 на Министерство на транспорта: 

 - Организирани и проведени заседания на Областната комисия по транспорта – 3 

бр.; 

 - Приети нови и изменени съществуващи маршрутни разписания от ОТС - 26 бр. 

изменени маршрутни разписания и 0 закрити маршрутни разписания; 

 - Приети нови и изменени съществуващи маршрутни разписания от ОТС - 41 бр. 

на основание § 1, т. 1 от допълнителна разпоредба на Наредба № 2 на Министерство на 

транспорта.  

 - Актуализация на Областна транспортна схема на област Пловдив – в процес  

 - Изготвени заповеди на областен управител за утвърждаване промени на ОТС – 

3 бр. 
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 - Изготвени предложения до ИА „Автомобилна администрация“ София за 

промени на Републиканската транспортна схема  – 2 броя. – искане за добавяне на 

автобусна спирка по автобусна линия Пловдив – Пазарджик, искане за изменение на 

час на тръгване от гр. Пловдив по автобусна линия Пловдив – Китен.  

 - Изготвени решения чл.17, ал.8 от Закона за автомобилните превози за 

удължаване маршрута на градски автобусни линии от общинските транспортна схема 

на територията на съседни общини – 0 бр.  

 - Издадени разрешения от областен управител за пряко възлагане на обществена 

поръчка за  автобусни превози „без конкурс“ по чл.5, §5 от Регламент 1370 на ЕС - 

произнасяне с решения и публикуване на сайт ОА и пресата– 16 бр.; 

 - Съгласуване на предложения на други областни администрации за промени на 

Републиканската транспортна схема – 1 бр. 

 - Организиране и участие в 3 раб. срещи / 2 срещи за транспортното обслужване 

на Летище Пловдив, 1 за транспортното обслужване от ОТС – Пловдив за населените 

места в Община Родопи. 

 

IX. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 1. Държавна собственост 

През изтеклата година са съставени 335 броя актове за публична и частна 

държавна собственост, от които 241  броя за публична държавна собственост и 94 броя 

за частна държавна собственост. Същите са подготвени документално и са изпратени 

на вписване в Агенция по вписванията. След вписването, по две заверени копия от 

всеки са изпратени на институцията, поискала актуване. 

   В архива са получени 196 броя заповеди за деактуване със съответните досиета, 

с които са отписани 494 имота. В полза на общините са отписани 348 броя като 

държавни   имота, във връзка с § 42 от ЗОС и чл. 108 от ППЗДС, 46 броя – на физически 

и юридически лица. 

Всички заповеди са заведени, окомплектовани и описани в  съответните таблици 

на архива, оригинал от тях е изпратен на  подалия заявление за деактуване. Отразени са 

в оригиналите на актовете за държавна собственост и в главния и спомагателни 

регистри. Всяка заповед, отнасяща се за имот със съставен АДС по ЗДС е описана в 

системата „Регистър имоти”, прикрепено е нейно сканирано копие. Същата е отразена в 
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електронния вид на акта и е прикрепено неговото сканирано копие, след отразяването 

на заповедта. 

  През периода са направени 434 забележки върху оригиналите на АДС, които са  

сканирани, забележката е написана в електронния формуляр на АДС и сканираното 

копие е прикрепено към същия в системата „Регистър имоти“. 

Постъпили 114 преписки от физически и юридически лица за справки и 

издаване на копия от документи в архива, които са обслужени в срок. Ежедневно 

архивът е посещаван от служители на Областна администрация между 3 и 5 пъти за 

справки и работа с материали.  

През периода в архива са получени 349 преписки от общините на областта с 

копия на новосъставени актове за общинска собственост, които са архивирани. 

 Издадени са 987 броя удостоверения:  наличие или липса на акт за държавна 

собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги и за наличие или 

липса на реституционни претенции  

 Постоянно действащата комисия за управление, контрол, опазване и стопанисване на 

държавните имоти под управление на Областния управител е провела 7 заседания, за всяко от които 

е съставен протокол, утвърден от Областния управител. Разгледани 8 броя преписки. Във връзка с 

работата на тази комисия се извършват огледи на място за някои имоти, след което се подготвят 

заповеди и договори за отдаване под наем, в зависимост от взетото решение. 

 Постоянно действащата комисия за разпореждане с недвижими имоти – частна държавна 

собственост е провела 13 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от Областния 

управител. Разгледани 34 броя преписки.  

 Предоставени 2 броя имоти, в собственост на: община Пловдив и на община 

Кричим. 

 Във връзка с настъпилите изменения в нормативната уредба с приемането на § 2 

от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИДЗВ/, обн. ДВ., бр. 61 от 

2019 г.,  в сила от 02.08.2019г., с които се създават чл. 19а и чл. 19б от Закона за водите 

/ЗВ/ и във връзка с § 7 от ПЗР на ЗИДЗВ /обн. ДВ., бр. 61 от 2019 г/.,  в сила от 

02.08.2019 г., когато е налице взето решение на общинския съвет за безвъзмездно 

прехвърляне на право на собственост върху язовир /по смисъла на § 1, т 94 от ПЗР на 

ЗВ / - публична общинска собственост /ПОС/ в полза на държавата изготвени 9 бр.  

заповеди за приемане на обекти – публична общинска собственост като дарение в полза 
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на държавата по реда на Закона за водите и изготвени 2 броя договори за дарение на 

общински имоти в полза на държавата на основание  чл.19б, ал.1 и 2 и чл.19а, ал.1 на 

Закона за водите, които договори се вписаха в Служа по вписванията и се съставиха 

нови актове за държавна собственост за тези имоти под управление на Държавно 

предприятие "Управление и стопанисване на язовири"; 

 Изготвени 17 броя заповеди за отказ от приемане на обекти/имоти – публична 

общинска собственост в полза на държавата при условията на чл. 19б, ал. 5 на Закона за 

водите; 

 Във връзка с класифициране на язовирите по степен на потенциална опасност на 

територията на област Пловдив при проведени заседания на комисията по чл. 138а, ал. 

3 от ЗВ се извърши класифициране на големите язовири на територията на област 

Пловдив, съгласно критериите в Приложение 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на 

язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за 

техническото им състояние. Класифицирани 109 бр. първа , втора и трета степен на 

потенциална опасност на потенциална опасност. 

 Постоянно действащата комисия за разглеждане на преписки по заявления 

на бивши собственици по чл. 39а от ЗДС за изплащане на дължимите им 

обезщетения за отчуждени имоти и части от имоти с Решение на Министерски 

съвет е провела 2 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от 

Областния управител. Разгледани 4 броя преписки. 

 Постоянно действащата работна група назначена със заповед на областния управител на 

област Пловдив, за разглеждане на преписки на общините за изразяване на становище по 

исканията за предоставяне на средства от МКВП към МС е провела 7 заседания, за всяко от които е 

съставен протокол, утвърден от Областния управител. Издадени 21 бр. становища за 

целесъобразност. 

  

X. АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 През предходната година, дейността на Асоциация по ВиК – Пловдив се 

ръководи от Областния управител на област Пловдив в качеството му на председател 

на същата, подпомаган от служители назначени в Асоциацията. 
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 Дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив (Асоциацията), се осъществява 

съгласно глава 11“а“ от Закона за водите и Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация. Чрез своите органи на управление – 

Общото събрание и Председател – областният управител на област Пловдив, 

Асоциацията изпълнява възложените и със закон функции и контролира изпълнението 

на сключения през 2016г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги. 

 През 2021г. са проведени две заседания на Общото събрание - редовно и  

извънредно. Редовното заседание се проведе на 16.03.2021г., на което са приети: 

- Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2020г. 

- Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2020г. 

- Бюджет на Асоциацията по ВиК – Пловдив за 2021г. 

В точка 4 от дневния ред „Други“, присъстващите представители на общините 

коментираха и поставиха на вниманието на Асоциацията някои стоящи пред тях 

въпроси за разрешаване. 

Извънредното заседание се проведе на 25.08.2021г., като се приеха решения за:        

- Съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив като  ВиК оператор за периода 2022 – 2026г. 

- Препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по 

ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД, гр. Пловдив за 2022г. 

- Одобряване на Подробна инвестиционна програма - 2021г. на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД - гр. Пловдив. 

- В дискусия бяха обсъдени конкретни проблеми на общините в област Пловдив, като 

се набелязаха мерки за преодоляването им. 

- През 2021г. са изпратени 5 уведомления за предоставяне на Оператора за  

стопанисване, поддържка и експлоатация на новопридобити активи – публична 

общинска собственост, приети без възражения и се сключи едно допълнително 

споразумение към Договора. Изготвиха се шест становища по съответствие на 

проекти с регионалния генерален план и/или РПИП по искане на общините Карлово и 
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Раковски. 

- Представители на Асоциация по ВиК – Пловдив взеха участие в два Областни 

експертни съвета по устройство на територията, като представиха становища във 

връзка с предварително (прединвестиционно) проучване за обект: „Водоснабдителна 

система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от 

Каскада  „Доспат – Въча“. 

- Асоциацията по ВиК беше активно ангажирана и участва в работни срещи при 

обсъждане на проблема с питейната вода в с. Брестовица. 

- В процеса на ежедневната ни комуникация с общините в област Пловдив, членове на 

Асоциацията, възникваха въпроси, за обсъждането и решаването на които се 

организираха работни срещи, търсеха се експертни становища от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, ВиК Оператора, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“ и други  институции. 

- В периода 10.11.2021г. – 24.11.2021г. са проведени работни срещи на представители 

на всички общини, „ВиК“ ЕООД  - Пловдив и Асоциация по ВиК – Пловдив, чиято 

цел е подобряване на диалога и взаимодействието между членовете на Асоциацията и 

Оператора с оглед решаването на най-належащите въпроси, свързани със състоянието 

на ВиК системите и качеството на предоставяните ВиК услуги. 

Сред най-често заявяваните проблеми са: 

- Остарялата водопроводна мрежа, водеща до множество аварии с големи загуби 

на вода, на места до 60%.  

- Необходимост от подмяна на големи участъци от съществуваща или 

изграждане на нова водопроводна мрежа.  

- Част от общините декларират проблем с изграждането или въвеждане в 

експлоатация на изградени от тях ПСОВ.  

- В множество населени места на територията на област Пловдив е въведен 

воден режим, особено през летните месеци. Причини за това са както липса на 

естествени водоизточници, така и лошото състояние на съоръженията.  

- Особено внимание участниците в работните срещи насочиха към населени 

места, в които има проблем с качеството на водата, включително и завишени 

стойности на тежки метали, тъй като опазване здравето на населението е основен 

приоритет. 
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- На 26 и 27 октомври 2021 г. Асоциацията по ВиК – Пловдив взе участие в 

проведена онлайн делегация на тема „Устойчиви и енергийно ефективни ВиК 

системи“ по програмата „Bayern  - Fit for Partnership: Water Management for Bulgaria“.  

- Извърши се годишна планова проверка на „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД - гр. Пловдив с цел съблюдаване спазването и изпълнението на изискванията 

по глава втора от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за 

квалификацията на персонала им. На основание  направените констатации за липсата 

на изпълнение, в доклад бяха направени препоръки и предложение до оператора.  

- По искане на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  (БД ИБР), 

свързано с изготвяне на отчет по изпълнение на мерки по наблюдение и контрол при 

прилагане на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и молба за съдействие е събрана и 

предоставена информация, включваща данни за 2019 г. и 2020 г., относно посочени 21 

индикатора, свързани с дейността на ВиК дружествата. 

- В периода 01.01.2021г. - 31.12.2021г. в АВиК - Пловдив са получени общо 42 

жалби и сигнали - всички те от физически лица, като 30 от тях са подадени по 

електронен път. Най-голямата част - 78%, са постъпили чрез МРРБ, а такива директно 

от потребителите са 22%.   

- Анализът по вид услуга показа, че в 46% случаите се касае за проблем с 

водоснабдяване, 34% - свързани с отчитането и фактурирането, 3% - проблеми с 

канализацията, 7% касаят присъединяване и 10% са свързани с други въпроси от 

дейността на ВиК Оператора.  

- През изминалата 2021 година членовете на Асоциацията по ВиК - Пловдив и 

ВиК Оператора си партнираха добросъвестно, полагайки всички усилия за съдействие 

при изпълнението на задълженията си по Договора. Стремежът и желанието, както и 

действията на всички бяха насочени към това да бъдат удовлетворени потребностите 

и исканията на потребителите, като се постигнат основните показатели за качество на 

предоставяните ВиК услуги. 
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XI. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД  

 Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното 

статистическо изследване, което се провежда на всеки 10 години. Проведеното такова 

през 2021г. е в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния 

фонд в Република България. 

 В областна администрация-Пловдив, със заповед на Председателя на НСИ е 

създадена Областна комисия по преброяването 2020г., като в нея са включени 

представители на областна управа, ТСБ Юг, общините и ТЗ на ГРАО Пловдив.  

 Част от отчетната дейност, е реализирането на предварителен обход, чрез 

който се постигнаха следните цели:  

1. Осигури се цифрова информация за местоположението на всички единици, 

обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта. 

2. Осигури се актуална и коректна адресна информация за единиците, обект на 

преброяването. 

 В резултат на предварителният обход се извърши райониране на територията 

на област Пловдив на 560 контролни райони и 2943 преброителни участъци (2894 

стандартни и 49 специфични) и се актуализираха преброителните списъци, с които се 

определи обхвата на работата на преброителите и контрольорите. 

 Тъй като преброяването беше отложено за периода от 7 септември - 3 

октомври 2021г. и предвид дългия период от време, се наложи извършване на 

препотвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали вече заявления, 

както и набиране на нови. Това се случи в периода от 17 до 25 май 2021г. като се 

същевременно се проведе и втора кампания по набиране на преброители и 

контрольори. В резултат на това се запълни  необходимата бройка от липсващи 

преброители и контрольори. Изключително съдействие бе получено от общинските 

преброителни комисии и бюрата по труда.  

 Във връзка с популяризиране на електронното преброяване Областна 

администрация организира разяснителна кампания за ползите и предимствата от него. 

Своевременно бяха изпратени писма до всички общини и териториални звена на 

централната и изпълнителна власт с препоръки за предприемане на същите действия. 

Тази информация беше поместена на интернет страницата на администрация, както и 
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в социалните мрежи с цел достигане до възможно най-голям брой хора. 

 Преброяването на населението и жилищния фонд в България през 2021г. 

стартира с електронно преброяване от 0:00 часа на 07.09.2021 година. На територията 

на област Пловдив най-голямо затруднение при същинското преброяване изпитаха 

райони с предимно малцинствено население.  

 На последното си заседание комисията прие докладите за провеждане на 

Преброяването на територията на всяка община. 

 

XII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 

 

През 2021г. са произведени три централни избора и един частичен: 

- На 04.04.2021г. избори за народни представители; 

- На 11.07.2021г. избори за народни представители; 

- На 14.11.2021г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и 

народни представители  

- На 21.11.2021г. избори за президент и вицепрезидент на Република България – II 

тур; 

- На 03.10.2021г. – частичен избор за кмет на Община Калояново. 

В Пловдивска област има два избирателни района – 16 ИР – Пловдив и 17 ИР – 

Пловдивски. Областна администрация - Пловдив оказва съдействие и обезпечаване със 

всичко необходимо за нормалната работа на двете районни избирателни комисии. 16 

ИР има 481 избирателни секции, а 17 ИР има 543 избирателни секции. 

При организацията и произвеждането на изборите се спазваха всички изисквания по 

решенията на Централната избирателна комисия и задачите поставени от Министерски 

съвет. За всеки избор е проведена среща с ръководителите на изборните екипи в 

общините за оказване на методическа помощ и координация на действията. 

 Своевременно на общините са предоставени всички необходими изборни книжа 

и материали за обезпечаване на изборния ден. В областта не са констатирани проблеми 

от организационно-технически характер. 

 При организацията за предаване на протоколите от гласуването в районните 

избирателни комисии са спазени изискванията на Указанията на Министерство на 
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здравеопазването за провеждане на избори в условията на обявена извънредна 

епидемична обстановка във връзка с COVID – 19. 

 При всеки избор трудностите, които са срещнати са свързани с ненавременното 

вземане на решение на  Централната избирателна комисия за приемане на Методически 

указания за работа на секционните избирателни комисии. Поради това при обученията 

на секционните избирателни комисии не са предоставени отпечатани Методически 

указания, защото общият брой на комисиите в двата изборни района е 1024, а срокът е 

много кратък. 

 

 

 

С уважение:  

25.2.2022 г.

X  

Йордан Иванов

Областен управител на област Пловдив

Подписано от: Yordan Yavorov Ivanov  
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