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Настоящият доклад за дейността на Областна администрация – Пловдив е 

изготвен на основание разпоредбите на чл. 59 от Закона за администрацията и чл. 6, ал. 

1 от Устройствения правилник на областните администрации. Съгласно правомощията 

и функциите, предвидени в законовите и подзаконовите нормативни актове, през 2022 

година Областният управител на област Пловдив е осъществил дейности по тяхното 

изпълнение и е изпълнил своите функции в качеството си на териториален орган на 

изпълнителната власт, който осъществява държавното управление по места и осигурява 

съответствие между националните и местните интереси при провеждане на 

регионалната политика. Дейността на Областна администрация - Пловдив и през 2022г. 

е насочена към постигане на висок обществен резултат. 

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“ 

 

Работата на политическия кабинет през 2022г. бе свързана, както с решаване на 

текущи и дългосрочни проблеми на областта, така и с участия в работни заседания, 

заседания на управляващи и контролни органи, срещи с представители на местната 

власт, участия в правителствени заседания, и други. 

http://www.pd.government.bg/
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Областна администрация-Пловдив осъществява своята дейност в съответствие с 

Конституцията и другите нормативни актове при спазване на принципите за законност, 

откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, 

предвидимост и обективност и безпристрастност. 

 

 

I. ОПТИМИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПРОЦЕС И 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ 

РЕЗУЛТАТИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В РАБОТАТА НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ. КАЧЕСТВЕНО, БЪРЗО И ПРОЗРАЧНО 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, 

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.  

  

През 2022 година Областна администрация – Пловдив продължи да работи 

активно за подобряване управлението на човешките ресурси и укрепване 

административния капацитет на служителите, насочен към постигане на ефективни 

резултати и професионализъм в работата, повишаване качеството и резултатността на 

административните услуги. Щатната численост и структурата на администрацията 

съответстват на изискванията на Закона за администрацията и Устройствения 

правилник на областните администрации, определящ функциите на звената и броя на 

служителите. Съгласно утвърдения Устройствен правилник, общата численост в 

Областна администрация – Пловдив през 2022 година е 44 служители.  

 

Политически кабинет 2 

в т.ч.: 
 

Заместник областни управители 2 

Главен секретар 1 

Обща администрацияв т.ч.: 14 

дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността" 
14 

Специализирана администрацияв т.ч.: 26 

дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост" 
26 

 

 

II. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

 На територията на област Пловдив през 2022 г. са изпълнени и към настоящия 

момент се работи по няколко приоритетни обекта, които имат важно значение за 

развитието на пътната инфраструктура и ще доведе 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. 
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 ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ (започнати 2021 г. и завършени 2022 г.) 

 

1. Превантивен ремонт на път ІІ-58 в участъка от граница област Кърджали-

област Пловдив – Тополово – Асеновград" от км 25+047 до км 57+881. Изпълнени са 

нова асфалтова настилка, отводняване на пътя-канавки и водостоци, подпорни стени, 

пътни знаци и маркировка. 

2. Превантивен ремонт на съществуващ обходен път на гр. Пловдив, път ІІ-

86"/Път І-8/-Асеновград-Смолян", участъка от км. 0+075 до км. 6+945 при кв. 

Коматево  

3. Превантивен ремонт на републикански път III-862 „Пловдив –  Първенец – 

Лилково“, участъка от км 17+600 до км 30+280. Изпълнени са ремонтно-

възстановителни дейности на обекта – като пътя е асфалтиран, изградени са подпорни 

стени, отводняване с водостоци, монтирани са предпазни огради, пътни знаци и 

маркировка. 

 

ЗАПОЧНАЛИ И ЗАВЪРШЕНИ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2022г. 

 

1. Превантивен ремонт на път ІІІ-667 ”Плодовитово-Първомай-Асеновград” от 

км 12+496 до км 40+169. Ремонта е изпълнен без участъците в населените места 

Дълбок извор и Патриарх Ефтимово, поради това че не са сменени водопроводите по 

трасето на републиканския път. 

2. Превантивен ремонт на път II 64 „Карлово – Пловдив” от км 49+880 до км 

52+300, участъка от АМ „Тракия“ до гр. Пловдив.  

3. Превантивен ремонт на път III 805 „/Път I 8/ - Бенковски - Съединение” 

участъка от км 0+075 до км 6+000, това е съществуващия ( западен ) обходен път на гр. 

Пловдив от Пазарджишко шосе до АМ „Тракия“. 

4. Превантивен ремонт на път І-8 "София – Пловдив – граница с Хасковска 

област" участъка от км.231+000 до 275+600. Изпълнени са нова асфалтова настилка, 

отводняване на пътя-канавки и водостоци,  монтирани са предпазни огради пътни 

знаци, положена е маркировка. 

 

 

ОБЕКТИ В ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ И 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

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

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

на МРРБ, с която е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект 

на 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. Във връзка с изпълнение на проекти за 

реконструкция на ЖП линия „Пловдив – Скутаре“ от ДП НКЖИ, проектът е 

преработен през месец декември 2022г. и изпратен в АПИ за съгласуване и 

процедиране. Агенцията е провела обществена поръчка за „Определяне на изпълнител 

на строително – монтажни работи за обект“, с избран изпълнител ТРЕЙС ГРУП ХОЛД 

АД с предложена цена от 34 525 000,48 лв. без ДДС, 41 430 000,58 лв. с ДДС. 

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

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

http://www.pd.government.bg/
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 Съществуващ околовръстен път на гр. Пловдив, който е с едно пътно платно 

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 

изпълнителите, 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. 

  - 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, с изпълнител 

„Пътпроект 2000“  

 По трите обособени позиции има изготвени идейни проекти които са 

разгледани и приети от Експертния технико-икономически съвет на АПИ в края на 

2022 г. Избрани са съответните варианти по които да се изработят следващите фази на 

проектиране – парцеларни планове и технически проекти. 

3. 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 

съоръжения и принадлежности. 

  

ДРУГИ ВАЖНИ ОБЕКТИ 

 

1. 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. 

2. 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.  

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“, 

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

4. 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 
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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.  

5. 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. 

6.  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 

изграждане на второ платно за движение в участъка от с. Труд до гара Калояново.  

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

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

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

0+189, до с. Поповица. 

8. 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. Отчуждаването в община Пловдив е приключило, като е издадено разрешение за 

строеж на територията на общината. 

В община Марица има жалби против отчуждаването, които се разглеждат от 

съда. 

9. 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. 
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III. КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ 

 За периода 01.01.2022г. – 31.12.2022 г. в Областна администрация – Пловдив са 

получени, въведени в програма АИС „Архимед“, разпределени за контрол по 

компетентност и след това архивирани общо 4 978 броя решения на общинските съвети 

от област Пловдив. Т.е. административен контрол по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА е 

упражнен от Областния управител на област Пловдив по отношение на 4 978 броя 

решения, получени от 18 общини на територията на област Пловдив, а именно: 

№ Община Получени 

решения  

Върнати 

решения  

1 Асеновград    480   4 

2 Брезово    217   3 

3 Калояново    155    2 

4 Карлово    403   4 

5 Кричим      74   0 

6 Куклен    242   4 

7 Лъки      79   0 

8 Марица    618   2 

9 Перущица    116   1 

10 Пловдив    594   14 

11 Първомай    140   3 

12 Раковски    232   1 

13 Родопи    856   5 

14 Садово    172   2 

15 Сопот    101   3 

16 Стамболийски    174   2 

17 Съединение    119   2 

18 Хисар    209   2 

 Общо:    4 978 54 

  

6 броя решения са спрени със Заповед на Областния управител и е сезиран 

Административен съд – Пловдив: ОбС – Перущица – 1, ОбС Първомай – 2, ОбС 

Раковски – 1,  ОбС Родопи – 1 и ОбС  Стамболийски – 1. 
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При изчисляване на средно процентно съотношение на общ брой получени 

решения спрямо върнати за ново разглеждане като незаконосъобразни по реда на 

упражнявания административен контрол от Областния управител ва област Пловдив, се 

установява, че върнати спрямо общ брой са 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 дейността 

им по чл. 21, ал. 1 от Закона за местната администрация и местното самоуправление.  

 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 от ЗМСМА общо 54 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 2021 г., 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 липса на фактически и правни мотиви в предложението на вносителя, т.е. на второ 

място по честота на причините за незаконосъобразност се откроява същественото 

нарушение на административно-производствените правила при издаване на 

административните актове на общинските съвети – правилници, наредби и решения, 

което  е основание за незаконосъобразност  по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.   

   На трето място като основание за незаконосъобразност по смисъла на чл. 146, 

т. 2 от АПК се явява немотивираност на административния акт и съществено 

нарушение на изискванията за обоснованост по см. на чл. 59, ал. 2, т. 4 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 

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. 24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в сравнение с отчетената дейност от 2021 г., през 2022 г. се 

отчита значителен ръст в нивото на правни познания и юридическа подготовка, в 

качеството им на местен законодателен орган, което води и до резултата от 54 броя 

спрени като незаконосъобразни актове спрямо 83 броя например през 2019 г., т.е. в 

предходен период.  
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IV. 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 2022г. юристите в 

Областна администрация – Пловдив са осъществявали процесуално представителство 

по общо 25 съдопроизводства, от които 7 приключени и 18 висящи дела. От тях 4 броя 

са спечелени, а три броя загубени, което в процентно съотношение съставлява 57% от 

общия брой на приключените дела. 

            Провеждане на практически дискусии по правни казуси – в течение на 

календарната година бяха проведени 2 работни срещи на юристите в администрацията 

под формата на практически дискусии по правни казуси със следния предметен обхват:  

           - разглеждане съдържанието на ТР № 1/21.01.2022 г. по тълк. д. № 4/2019 г. на 

ОСС на I и II колегия на ВАС относно съществените процесуални въпроси – 

           1. „Недопустима или нередовна е касационна жалба, подадена персонално или 

чрез пълномощник, от страна (юридическо лице, държавно учреждение или орган в 

тези структури), при липса на тъждество с участвалите в производството пред 

първоинстанционния съд страни, респективно,  

           2. „Допустима ли е касационна жалба, подадена от административен орган, 

който е делегирал правомощията си за издаване на административен акт на друг 

подчинен на него административен орган, срещу решение на административен съд, 

постановено в производство с участието на органа, на когото са делегирани 

съответните властнически правомощия?“, както и практически казуси по ЗСППЗ, 

Закона за общинската собственост и Закона за водите. 

            Във връзка с повишаване ефективността на административния контрол по 

законосъобразност на актовете на местната администрация са изготвени 5 броя 

указателни писма до кметовете на общини и председателите на общинските съвети по 

приложението на действащите Закон за електронното управление и ЗМСМА, с цел 

превенция за законност в дейността на органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

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 356 броя сигнали 

при регулярни работни заседания на Комисията по сигналите и предложенията, 

предвид обстоятелството, че двама от юристите в отдела са преимуществено 

ангажирани с тази дейност. Спрямо броя сигнали и предложения от 2019 г., се 

констатира почти тройно увеличение на разгледаните и решени сигнали по реда на чл. 

107 и следв. от АПК – 134 р. за 2019 г. спрямо 356 бр. за 2022 г. Няма просрочени или 

неизпълнени задачи от служители в отдела. Общият брой изготвени документи от 

служителите в отдела след справка в информационно-деловодната система „Архимед“ 

е 1508 бр. спрямо 1142 бр. за 2019 г. например. 
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V. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

 ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

Надзор и актуване на имоти ДС 

През изтеклата година са съставени 396 броя Актове за държавна собственост, 

от които 205  броя са за публична държавна собственост и 191 – за частна. Същите са 

подготвени документално и са изпратени на вписване в Агенция по вписванията. 

             

Отписване на имоти ДС с отпаднало основание за актуване като ДС 

В архива са получени 138 броя заповеди за деактуване със съответните досиета, 

с които са отписани 237 имота. В полза на общините са отписани 205 броя имота като 

държавни, във връзка с § 42 от ЗОС и чл. 108 от ППЗДС, 32 броя – на физически и 

юридически лица. Спазени бяха нормативните изисквания и всички заповеди бяха 

отразени в Спомагателните регистри за имотите, които са престанали да бъдат 

държавни на съответната община, в Главен регистър и Спомагателен регистър на 

имотите – частна държавна собственост. Заповедите бяха вписани в актовете за 

държавна собственост и регистрите по населените места. Екземпляри от тях бяха 

предоставени за отписване от програма „Регистър имоти“. Заповедите бяха изпратени с 

писма до съответните общини и заинтересовани страни. Договорите и заповеди за 

деактуване бяха предадени в счетоводството за отписване от счетоводния баланс. През 

периода са направени 203 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“. 

През месец април, във връзка с предоставяне на имоти от жилищния фонд на 

Министерството на отбраната, на ИА „Военни клубове и военно почивно дело“, върху 

362 броя оригинали на АДС беше направена забележка, същите бяха сканирани, 

отразени в системата „Регистър имоти“ и сканираните копия – изпратени на 

ведомството. 

Постъпили са 234  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 4 пъти за 

справки и работа с материали. 

През периода в архива са получени 361 преписки от общините на областта с 

копия на новосъставени актове за общинска собственост, които са архивирани. 

Издадени са 1200 броя удостоверения за 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. 

Със заповед на Областния управител е извършена инвентаризация на имотите 

под управление на Областния управител. 

  

 Постоянно действащата комисия за управление, контрол, опазване и 

стопанисване на държавните имоти под управление на Областния управител е 

провела 9 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от Областния 

управител. Комисията е създадена, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за 

администрацията във връзка с чл. 74 от Правилника за прилагане Закона за държавната 

собственост, като постоянен помощен орган към Областна администрация – Пловдив, 

която да разглежда преписки свързани с управлението на имоти - държавна собственост 
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и да дава становище по тяхната законосъобразност и целесъобразност. Комисията е 

постоянно действащ орган за разглеждане на всички подготвени преписки, относно 

управлението, контрола, опазването и стопанисването на имотите – държавна 

собственост под управление на Областен управител и следва да: приема и утвърждава 

наемни цени, съответно първоначални тръжни наемни цени за имоти под управление на 

Областен управител, които предстоят да бъдат отдавани под наем; да актуализира 

месечни наемни цени, съобразно промените в нормативната база; да следи за 

изтичането на договори за наем и неплащането на задълженията по тях; да изготвя 

ежегоден доклад до 31 декември на текущата година за състоянието и стопанисването 

на имотите – държавна собственост под управление на Областен управител на област 

Пловдив. 

 Заседанията на Комисията биват редовни и извънредни. Редовните заседания се 

провеждат два пъти в месеца, при наличие на образувани преписки, които следва да 

бъдат разгледани от комисията. Извънредни заседания се провеждат по инициатива на 

председателя или по искане на редовен член на комисията, след обсъждане с 

председателя. Решенията на комисията се приемат с мнозинство – повече от 

половината присъстващи, като за заседанията се изготвя протокол. Всеки един от 

участниците в комисията има право на особено мнение, което се записва в протокола 

след подписите на останалите членове и задължително се подписва. Решенията на 

Комисията нямат самостоятелен характер, а задължително се представят за  

разглеждане и утвърждаване от Областния управител, след което влизат в сила и 

подлежат на изпълнение.  На всяко заседание Комисията се произнася с протоколно 

решение, което се подписва от присъствалите и се предоставя на  Областния управител 

за разглеждане и утвърждаване. Оригиналите на  протоколните решения  на Комисията 

се съхраняват от началника на отдел ДСРР, който е и редовен член на комисията. 

Заседанията на комисията са легитимни, ако на тях присъства председателят или 

лицето, определено да го замества и най – малко четирима от членовете й.  

                                                  

 Постоянно действащата комисия за разпореждане с недвижими имоти – 

частна държавна собственост е провела 10 заседания, за всяко от които е съставен 

протокол, утвърден от Областния управител. Разгледани и процедирани 33 бр. 

преписки. 

 Комисията е създадена, на основание чл. 32. ал. 1 от Закона за администрацията 

във връзка с чл. 74 от Правилника за прилагане Закона за държавната собственост, като 

постоянен помощен орган към Областна администрация Пловдив, която да разглежда 

преписки свързани с разпоредителни действия с имоти - държавна собственост и да 

дава становище по тяхната законосъобразност и целесъобразност. 

 Комисията е постоянно действащ орган за разглеждане на всички подготвени 

преписки, относно продажби, замени, ликвидиране на съсобственост, делба, продажба 

на ведомствени жилища, учредяване на ограничени вещни права по реда на ЗУТ и ЗДС: 

право на прокарване, право на ползване, право на строеж, право на надстрояване 

пристрояване и други, както и да разглежда проблемни преписки по въпроси на 

държавната собственост и да дава становища по собствеността на проблемни имоти. 

Всеки един от участниците в комисията има право на особено мнение, което се записва 

в протокола след подписите на останалите членове и задължително се подписва. 

Решенията на Комисията нямат самостоятелен характер, а задължително се представят 

за разглеждане и утвърждаване от Областния управител„ след което влизат в сила и 

подлежат на изпълнение. 
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 Във връзка 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 02.08.2019 г., с които се създават чл. 19 а и чл. 19 б 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 през 2022 г. 

изготвени 2 заповеди за приемане на 3 броя обекти – публична общинска собственост 

като дарение в полза 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, като се съставиха нови актове за държавна собственост с предоставени 

права за управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на 

язовири"; 

 Изготвени 4 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 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.

 Постоянно действащата комисия за разглеждане на преписки по заявления 

на бивши собственици по чл. З9 а от ЗДС за изплащане на дължимите им 

обезщетения за отчуждени имоти и части от имоти с Решение на Министерски 

съвет е провела 3 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от 

Областния управител. Разгледани 3 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 10 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от 

Областния управител. Разгледани 28 бр. преписки. Издадени 24 бр. становища за 

целесъобразност. Работната група изготвя становища за целесъобразност на исканията 

от кметовете на общини от област с административен център гр. Пловдив, относно 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, осъществява 

контрол по изпълнение на решенията на МКВП към МС, чрез извършване на проверки. 

В работата на работната група, при необходимост, за всеки конкретен случай, с право 

на един съвещателен глас могат да бъдат включвани изрично упълномощени 

представители на териториалните звена на централните администрации в област 

Пловдив - ОУПБЗН, Областно пътно управление, Областна дирекция „Земеделие”, НК 

„Железопътна инфраструктура", „Напоителни системи” АД, както и други институции. 

Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, одобрен от председателя. Дневния 

ред се изпраща на всеки член от работната група най-малко 5 работни дни преди 

редовното заседание. При извънредни заседания дневният ред се изпраща заедно със 

съобщението за провеждане на заседанието. Заседанията на работната група се свикват 

и ръководят от председателя. При отсъствие на председателя заседанията се водят от 

заместник председателя. Заседанията на работната група са легитимни, ако на тях 
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присъства председателят или лицето определено да го замества и най-малко трима от 

членовете на комисията. Решенията на работната група се взимат с мнозинство от 

половината плюс един от присъстващите на заседанието членове. При липса на кворум 

председателят насрочва ново заседание. За всяко заседание се съставя протокол. Член 

на работната група, който не е съгласен с прието решение, има право да изложи 

особено мнение в протокола, но е длъжен да го подпише. Разглеждането на исканията 

се извършва по реда на постъпването им. Постоянно действащата експертна работната 

група, назначена със заповед на областния управител се запознава с подадените 

документи за финансиране, като при нужда от допълнителна информация относно 

състоянието на обекта, за който се иска финансиране, може да извършва оглед на 

място.  

След извършване на дейностите, експерт от работната група, на основание 

заключенията в протокола, изготвя становище относно целесъобразността/ 

нецелесъобразността на постъпилите искания за предоставяне на средства от 

републиканския бюджет чрез МКВП към МС, а в случаите на чл. 16, т. 3 от 

ПОДМКВПМС становище на областния управител относно целесъобразността на 

извършените непредвидени разходи. 

 В изпълнение на изискванията на чл. 138 а, ал. 3 от Закона за водите са извършени  

проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на 

180 бр. язовири от първа и втора степен на потенциална опасност. 

 На основание чл. 140, ал.5 от Закона за водите са съставени 12 бр. констативни 

протоколи от извършени проверки на застрашени участъци от реки на територията на 

област Пловдив, отразяващи състоянието на проверените участъци от реки и съоръжения, с 

предложения за изпълнение на конкретни мерки за ограничаване на вредното въздействие 

на водите и недопускане възникването на критични и бедствени ситуации. 

  

 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ      

 

 Издадени  5 броя разрешения по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за изработване на ПУП - 

Парцеларен план за линейни обекти на територията на повече от една община в област 

Пловдив.  

 Издадени  6 броя заповеди по чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-

парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура на територията 

на повече от една община в област Пловдив  

 Одобрени 4 броя инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за 

обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти 

с регионално значение, и заповеди за допълване на разрешения за строеж. 

Заверени 2 броя технически паспорти на строежи в област Пловдив и 

поддържане на Регистъра на техническите паспорти на строежите - вписване на 

внесените в областна администрация технически паспорти. 

 През 2022г. са проведени процедури и подписани договори за изработване на 

планове по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Върбен, община Брезово, с. Отец Паисиево, 

община Калояново и землището на с. Домлян, община Карлово, за които се чака 

изпълнителя да предостави изработените планове и документацията към тях. 

 Проверени 8 броя преписки за изменения на действащи ПУП. Общинските 

администрации ни обявяват преписките за изменение на подробните устройствени 

планове, касаещи имоти държавна собственост, за което се прави проучване в отдел 
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ДСРР и се предприемат съответните действия за защита на държавните имоти, 

управлявани от областния управител. 

 

 

VI. ЗАЕТОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, 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 

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 2022г. Постоянна комисия по Заетост към Областния съвет за развитие на 

област Пловдив проведе пет 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 2022-2023 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.  

За да се осигури представителност на резултатите от изследването и да се 

осигури постигането на целевия брой интервюта, първоначално са излъчени една 

основна и една допълнителна случайни извадки от по 8000 работодатели (извършващи 

дейност на територията на Република България), стратифицирани едновременно по 28 

области и 10 сектора на дейност (общо 280 страти). Броят на единиците 

(работодателите) във всяка страта е пропорционален на броя на заетите лица във всяка 

аналогична страта в генералната съвкупност на всички предприятия в България (около 

379 хил.). Разпределението на целевия брой на интервютата за Пловдивска област са 

381 от общо 4000. Анкетната карта съдържа общо 24 въпроса, от които 8 въпроса са 

свързани с демографията на предприятията (наименование, ЕИК, брой заети, сектор на 

дейности и т.н.) и 16 въпроса, касаещи конкретната тематика на изследването (знания, 

умения, компетентности, влияние на кризата и т.н.). 

Основни изводи: 

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

и ресторантьорство”– 37%, следвани от „Индустрия” – 22% и „Държавно управление; 

образование; хуманно здравеопазване” – 15%. 

Профилът на работодателите в областта са основно от предприятията с до 9 
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наети лица, съставляващи 89,8% от всички работодатели в областта.  

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

следва да притежава персоналът им във фирмата/организацията на първо място това са: 

”Уменията за самоконтрол и дисциплината”- 82%, на второ място „Гъвкавостта и 

адаптивност” – 72%   и на трето „Умения за работа под напрежение” - 68%. Важни за 

работодателите са и „Социалните умения”, „Инициативност” и „Продуктивност”. 

Не се търсят знания и умения най-вече в областта на „Практически знания и 

умения за организиране и провеждане на обществени поръчки, подготовка на тръжна 

документация и участие в търгове” – 12% и „Ръководни умения” – 17%. 

От компетентностите най-търсени са: „Инициативност и предприемачество” – 

27% и „Общуване на роден език” – 21%. 

За 86% 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.  

Намерение да освобождават персонал имат 1,2% от анкетираните. Съобразно 

образователно-квалификационните характеристики на наетите лица, работодателите 

имат намерение да освобождават най-вече тези със средно образование. 

От анкетирани работодатели, предвиждащи освобождаване на персонал в 

следващите 12 месеца 45% като основната причина която посочват е  „икономически 

причини”, 22 % поради естествени и други причини - 23%. Вече водещата причина не е 

„Намаляване обема на продажби/производство” – 10%. 

Посочените прогнозни данни за търсене на работна сила през следващите 12 

месеца очертават динамичен първичен пазар на труда. Разбивката посочва много 

голямо разнообразие – над 47 различни професии. 

От специалистите се търсят най много Шивач, Оператор в текстилно 

производство и Машинен оператор. 

От специалистите с квалификация изискващи правоспособност и/или висше 

образование се търсят най-вече Шофьори, Водач МПС международни превози, 

Учители и Инженери – машинни електро и химия. 

Голямо е търсенето и на неквалифицирана/работници без конкретна 

професионална квалификация и с общи компетентности/  работна ръка. 

Най-големи затруднения при намиране на работна сила се срещат при 

намирането на Шивач – 10%, Оператор в дървообработването – 8%, Заварчик – 7,8%. 

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

и доминираща над другите форми по предпочитание с 85 %. 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 – 

80%. Сезонна заетост се предлага при 8% от работодателите. 

Много работодатели посочват, че кризата от COVID-19 не влияе на тяхната 

работа и работна сила – над 53%. 

Разпределението по специалности на прогнозираната нова заетост с хоризонт 3-

5 години за специалисти с висше образование отразява регионалната/областна 

специфика на първичния пазар на труда. И в тази връзка търсени ще бъдат 

специалистите в областите Педагогика, Електротехника, електроника и автоматика, 

Икономика. 

Разпределението по специалности на прогнозираната нова заетост с хоризонт 3-
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5 години специалисти със средно образование. Търсенето ще е в областта на 

машиностроенето, Търговията и Строителството. 

Общата оценка, която може да бъде направена към края на октомври 2022 

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. 

През 2022г. беше приета  Регионална програма за заетост на област Пловдив, в 

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

областта 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.  

Програмата е насочена към устройване на работа на 482 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 нетьрсена 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; 

В програмата участват всички 18 общини. Сумата определена от 

Министерството на труда и социалната политика за област Пловдив е 2 595 717 лева. 

Тази стойност се разпределя между 482 работни места или 897,55 лв. за един човек за 

един работен месец, която сума включва осигуровки за сметка на работодателя, като и 

клас прослужено време. Програмата стартира на 10.06.2022г. и приключи на 

09.12.2022г., като наетите лица работят на пълно работно време за срок от 6 работни 

месеца. 

 Методиката е разработена така, че водещото съотношение на показателите да е 

справедливо спрямо тези общини с най-високи показатели на безработица и брой 

регистрирани безработни лица за изискуемия период. Тя е приета с Решение № 1 към 

Протокол №3 от заседание на Постоянната комисия по заетостта, проведено на 

16.05.2022г.  

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. 

През 2022 г. в Областна администрация – Пловдив е разкрито 1 работно място, 
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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. 

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. 

Експерти от КЕИ подпомагат реализирането на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” във връзка с облекчения за работодатели по схема „Младежка 

заетост” като част от национална кампания „Да работиш (е) яко“. 

Изпълнението на схема „Младежка заетост” посочва възможностите за участие 

като работодател по проекта, насочен към безработни младежи до 29-годишна възраст. 

Приети са промени, които значително облекчават работодателите да участват в 

проекта, а именно: 

- Добавена е нова дейност: Осигуряване на заетост на лица от целевата група на 

длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 

2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор. Ментори могат да бъдат определени 

от работодателя негови служители/работници, назначени на трудово или служебно 

правоотношение, като възнаграждението на менторите е в размер 1/2 от минималната 

работна заплата. Възнаграждението на наетите лица от целевата група по проекта е в 

размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа 

дейност и квалификационна група професии за съответната година. 

- В компонента „Обучение по време на работа“, „наставниците” се заменят с 

„ментори” и отпада изискването към тях да притежават поне 3 години трудов 

стаж/професионален опит по същата или сходна длъжност, по която се провежда 

обучението по време на работа. Ментори могат да бъдат определени от работодателя 

негови служители/работници, назначени на трудово или служебно правоотношение, 

като възнаграждението на менторите е в размер 1/2 от минималната работна заплата. 

Възнаграждението на включените в обучение лица е в размер на минималната работна 

заплата за страната. 

- В компонента „Стажуване“ се променя продължителността на договора за 

стажуване с работодател от 6 на до 9 месеца в зависимост от потребностите и 

предпочитанията на работодателя. 

Срокът, в който работодател не може да наема на разкрито работно място 

безработно лице, освободено от него, също е променен от „не по-малък от 12 месеца” 

на „не по-малък от 6 месеца” от подаване на Заявлението на безработното лице. 

Инициативата на Агенцията по заетостта „Да работиш (е) яко“ е насочена към 

всички хора, които не работят, не учат, не тьрсят работа, т.е. към така наречените 

„неактивни лица“, но с фокус към младите хора. 

Чрез нестандартни форми се активират младежите на пазара на труда. В 

контекста на обявената 2022 година от Европейската комисия „Европейска година на 

младежта“, се популяризира възможността за подкрепа на професионалното развитие 

на младите хора, както и прилагането на инициативи за осигуряване на качествени 

работни места, възможности за обучение и стаж с цел да се активират младежите на 

пазара на труда. Съвместно с Агенцията се предоставя информация за цялата гама от 

възможности и подкрепа за трудова реализация, обучения и/или преквалификация, 

възможностите за работа и стажуване чрез проект "Младежка заетост“. 
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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 2022-2023 г. 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 на 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.  

На комисията по заетост към Областния съвет за развитие бе обсъден и 

одобрен ДПП и ДДПП за учебната 2022-2023 г. 

Утвърденият държавен план-прием за учебната 2022-2023 година за 8 клас, е 

общо 228 паралелки, от тях професионални 129,5 STEM (56.8 %), при следното 

разпределение профилирани паралелки 146  (64 %) от тях 94,5 STEM, професионални 

паралелки 82 (36 %) от тях 36 STEM .  

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, 

ангажирани с изпълнението на постановлението.  

Изпратени са писма чрез Областния управител до кметовете на общини на 

територията на областта, директорите на РДСП, ОД на МВР и ДРСЗ, за определяне на 

участници в екипите за обхват. 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. 

Съвместно с Регионално управление на образованието – Пловдив са създадени 

алгоритми по организиране и координиране дейността на екипите за обхват. 

Ръководителите на екипи проследяват текущото състояние на дейностите по 

изпълнение на Механизма. В зависимост от актуалния статус на учениците и в 

съответствие с въведените временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България, ръководителите на екипи координират действията по 

предприемане на мерки съгласно правомощията и компетентностите на отделните 

институции. При необходимост ръководителите на екипи предлагат мерки за 

изпълнение в електронната система и извършват промени в актуалния статус на 

учениците относно фактическото им състояние и местоположение. 

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 
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началника на Регионалното управление на образованието – Пловдив се оказва 

съдействие за координация между институциите. 

Във връзка с чл. 5, ал. 3, т. 4 и в изпълнение на чл. 5, ал. 4, т. 6 от 

Постановление №100 на МС от 08.06.2018 г. (изм. и доп. № 259/14.10.2019 г.), 

периодично се предоставя на Координационното звено по чл.2, ал.1, обобщена 

информация за наложени наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Отдел КЕИ работи за популяризиране дейността на Сдружение „Инкреда“, 

което  осъществява своята дейност в сферата на образованието. Създадената от тях 

Платформа „Предприемачи в клас“ среща учениците със специалисти и практици от 

бизнеса. 

Онлайн платформата "Предприемачи в клас - палим искрата" дава възможност 

на учители и ученици от средния и горния курс да се свързват и организират срещи в 

рамките на часа на класа или друг учебен час с успешни предприемачи по възможност 

от  региона. На срещите учениците се докосват до вдъхновяващи истории на успешни и 

почтени бизнеси. Благодарение на такива срещи учениците своевременно „отключват” 

своето внимание към необходимите качества и умения, така важни за професионалното 

им развитие, както и за обществото ни.  

Служителите на отдела сътрудничат на общините във връзка с Националния 

фестивал на детските и младежки театрални студии „Маските падат“. Право на участие 

във фестивала има всяка любителска театрална формация, чиито членове са на възраст 

до 25 години. Фестивалът има следните цели: да помогне за професионалното 

израстване на младите изпълнители; да популяризира театралното изкуство и да отвори 

врати към нова публика; да разработва нови пространства и зони за изпълнителски 

изкуства; да осъществява синтез на изкуствата и обмен на идеи и контакти. 

Пространството може да се използва за създаване на нов или адаптиран вече готов 

спектакъл. Търси се разнообразието на форми, жанрове и стилове – драма, кукли, 

невербален театър, пантомима, мюзикъл, огън, театър на открито и всякакви нови 

форми, които могат да се осъществят. 

Отдел КЕИ организира дейността по популяризиране и участие в Тринадесето 

издание на Националния проект на Ротари и Зонта "Народните будители и Аз". 

Проектът „Народните будители и Аз“ има за цел да представи на младите хора имената 

и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са оставили своя 

отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава. Целева 

група на проекта са паралелки на ученици от 5 до 11 клас и клубовете по „Твоят час“ от 

всички видове училища. Това е форум за творческа и духовна изява, чрез който се 

съхранява и развива Българският дух, възпитава младото поколение в родолюбие, 

историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие, търпимост, 

толерантност и единение. 

Служителите в отдел КЕИ, съвместно с други Областни администрации, 

участваха в предложение за промяна на чл. 196, ал. 4 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, респективно чл. 197, ал.2 от същия, което считат за 

основателно и изцяло го подкрепят. Категоричното становище е, че Областните 

стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е необходимо да се 

класифицират като средносрочни документи, съобразно Методология за стратегическо 

планиране в Република България. Становището е изпратено по компетентност. 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

Областният оперативен щаб подпомага Областния управител на област Пловдив 

при осъществяване на организация и координация по изпълнението и контрола на 

въведените по реда на чл. 63, ал. 9 и чл. 63г от Закона за здравето противоепидемични 

мерки на територията на област Пловдив.  

Щабът разработва и предлага мерки на Регионалната здравна инспекция във 

връзка с противодействието на възникващи епидемии на територията на Областта, а 

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

епидемичната обстановка. През 2022г. са проведени пет заседания на Областен 

оперативен щаб в област Пловдив. 

На 11.01.2022 г. се проведе заседание на ООЩ със следния дневен ред: 

1. Преценка на необходимостта от разкриване на допълнителен брой легла за 

лечение на пациенти с COVID-19 в лечебните заведения в Областта и отчитане на 

готовността на лечебните заведения. 

2. Засилване контрола по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със 

заповеди на министъра на здравеопазването. 

3. Изготвяне на писмо до кметовете на общини на територията на област 

Пловдив, във връзка с получено писмо от МЗ в РЗИ-Пловдив с препоръка за 

преустановяване провеждането на масови мероприятия, като музикални и други 

фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, съгласно Заповед 

№ РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

4. Нанасяне на корекции в информационната система за наблюдение на 

легловата база в област Пловдив, като се добавят нови колони за детски терапевтични 

легла за лечение на коронавирусна инфекция. 

5. Докладване на ситуацията в учебните заведения на територията на Областта 

от началника на РУО-Пловдив и обсъждане на евентуалното предприемане на мерки на 

местно ниво. 

На 18.01.2022 г. се проведе заседание на ООЩ, на което бяха взети следните 

решения: 

1. ООЩ изисква от Общинските кризисни щабове в срок до 24 януари 2022 г. 

(понеделник) да изготвят общински оперативен план за справяне с пандемията от 

COVID-19 в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от 

COVID-19. 

2. ООЩ да следи епидемиологичната обстановка, като към момента Пловдив 

област се намира в Етап I – „зелена зона“ съгласно Националния оперативен план 

справяне с пандемията от COVID-19, и между  фаза I и II по отношение на лечебните 

заведения. 

3. Временно преустановяване на плановия прием в лечебните заведения в област            

Пловдив от 20 януари 2022 г. (четвъртък). РЗИ следва да издаде заповед.  

4. ОД на МВР-Пловдив, съвместно с РЗИ-Пловдив, да осъществява засилен 

контрол върху провеждането на масови мероприятия на територията на общините в 

област Пловдив. 

 

На 28.01.2022г. се проведе заседание на ООЩ, на което бяха взети следните 

решения: 

1. Въвеждане на ограничение до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в 

обектите и дейности на закрито, определени със заповеди на министъра на 
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здравеопазването. 

2. Преустановяване на посещенията на непълнолетни лица в търговски обекти 

тип МОЛ без придружител. РЗИ-Пловдив следва да издаде заповед. 

3. Към момента не е необходимо да бъдат предприемани допълнителни мерки по 

отношение на учебните заведения на територията на Областта. 

4. Препоръчва да бъде учестен графика за движение на транспортните средства 

от градския и междуградския транспорт, с цел ограничаване струпването на хора в 

превозните средства. 

5. Препоръчва на ОД на МВР-Пловдив да проведе работна среща с 

охранителните фирми с препоръка за засилване на контрола по спазване на 

противоепидемичните мерки в търговски обекти тип МОЛ. 

6. ОД на МВР-Пловдив да осъществява засилен контрол, чрез чести проверки в 

търговски обекти тип МОЛ за спазване на противоепидемичните мерки. 

7. Въвеждане на работно време от 5:00 до 23:00 часа за зали, казина и заведения 

за хранене и развлечения, по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. РЗИ-Пловдив 

следва да издаде заповед. 

 

На 03.02.2022 г. се проведе заседание на ООЩ, на което бяха взети следните 

решения: 

1. Въвеждане на ОРЕС на ротационен принцип за учениците от 5-ти до 12-ти 

клас на територията на област Пловдив до промяна на епидемичната обстановка. 

Учениците от 1-ви до 4-ти клас остават на присъствено обучение. РЗИ-Пловдив следва 

да издаде заповед. 

 

На 16.02.2022 г. се проведе заседание на ООЩ, на което бяха взети следните 

решения: 

1. Преминаване към присъствен учебен процес на учениците от 1-ви до 12-ти 

клас в учебните заведения в област Пловдив, считано от 21.02.2022 г. РЗИ-Пловдив 

следва да издаде заповед. 

2. Възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в 

лечебните заведения на територията на област Пловдив, считано от 21.02.2022 г. РЗИ-

Пловдив следва да издаде заповед. 

3. Отпадане на ограничението за работно време от 05:00 ч. до 22:00 ч. за игрални 

зали, казина и заведения за хранене по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, считано 

от 18.02.2022 г. 

4. Остават в сила мерките по т. 1, 2 и 4 от Заповед № РД-01-135/28.01.2022 г. на 

РЗИ-Пловдив. 

 

КУЛТУРА  

 

Нематериално културно наследство: Националната система „Живи 

човешки съкровища – България“ е една от основните културни политики на 

Република България за опазване на нематериалното културно наследство.  

Представителният списък с елементи на нематериалното културно наследство в 

България се изготвя от 2008 година и се извършва въз основа на Национална кампания 

„Живи човешки съкровища”, която се провежда на всеки две години.   

Чрез Регистъра и Националната система се разпознават културни дейности и 

умения (елементи), които имат роля при идентификационните процеси. 
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Националната система „Живи човешки съкровища – България“ е вариант на 

културни политики и дейности на ЮНЕСКО, насочени към опазването на 

нематериалното културно наследство на международно равнище, които се реализират 

съобразно приетата през 2003 година от международната организация Конвенция за 

опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003). 

Опираща се на Регистъра на нематериално културно наследство в България, 

селекцията за Представителния списък протича на два етапа – регионален и 

национален. Регионалният /областният/ включва преглед на номинации с елементи на 

нематериалното културно наследство, постъпили във всяка от 28-те области на 

страната и излъчване на една областна кандидатура за участие на национално ниво.  

Прилагането на Националната система „Живи човешки съкровища – България“, 

по аналог със световната практика, води до изграждането на три национални листи: 

Национална представителна листа на елементи на нематериалното културно 

наследство; Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се 

от спешни мерки за опазване (Спешна листа); Национален регистър на програми, 

проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията 

на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Регистър на добрите 

практики). 

Отдел КЕИ организира селекцията на областно ниво. Целта на Националната 

система е съхраняване на важни за България и нейната култура дейности и умения на 

общности, групи и отделни лица, съгласно Конвенция 2003, както и тяхната 

трансмисия: опазване на съществуващи знания и умения в областта на нематериалното 

културно наследство и насърчаване на носителите да ги предават на следващите 

поколения чрез неформално и формално образование. Осигурява се тяхната видимост 

чрез публично признание на национално и международно равнище. Създава се и 

системно попълване на единен архив от документи за нематериалното културно 

наследство в Националния център за нематериално културно наследство при Института 

за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на 

науките. 

Народно читалище „Христо Ботев – 1869“ – град Калофер спечели регионалния 

етап с дейност/умение (елемент) - традиционно пеене и свирене; традиционни занаяти, 

домашни дейности и поминъци: 

„Гайдарите от Алтън Калофер: Локални практики – глобални послания“ и 

представят Пловдивска област при избора за попълване на Националната система 

„Живи човешки съкровища – България“ за 2022 година. Националният конкурс се 

координира от Министерството на културата, Института за фолклор при БАН и се 

реализира със съдействието на Националната комисия на ЮНЕСКО в България. 

Официалната церемония за връчване на удостоверенията за вписването на 

шестте нови елемента в Националната представителна листа на нематериалното 

културно наследство на Република България, както и на грамотите за номинация в 

Националната система „Живи човешки съкровища – България" 2022 година се проведе 

на 12 декември 2022 година (понеделник) от 13:30 часа в галерия „Средец" в 

Министерство на културата. 

Гайдарите от Алтън Калофер съхраняват през годините традиция и пълноценно 

участие в живота на хората в общността. 

За трети път кандидатура от област Пловдив се вписва в Националната система, 

като и трите са от Община Карлово. 
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Националeн събор на народното творчество в Копривщица 

Дванадесетото издание на Националния събор на народното творчество в 

Копривщица се провежда по традиция в началото на месец август. Съборът се 

провежда от 1965 година на всеки пет години, а основни организатори са 

Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на 

Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при  

Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). По регламент ХІI Национален 

събор на народното творчество преминава през два етапа на реализиране – регионален 

и национален. Първият етап, който приключва до 15 юни 2022 г., се провежда във 

всички административни области на страната. В селекционните комисии се включват 

експерти от ИЕФЕМ – БАН.  

Участници в събора са носители и наследници (групови и индивидуални) на 

локално нематериално културно наследство от всички области на страната, които 

представят местни традиции. 

Екипът на отдел КЕИ организира и координира дейността на участниците, а 

Селекционната комисия селектира и излъчи изпълнители от областта, които се 

представиха на националния етап в Копривщица. Министерство на културата и 

Община Копривщица бяха уведомени за точния брой на участниците от пловдивския 

регион със съответните програми и времетраене на изпълненията. Съборът е част от 

световното културно наследство на ЮНЕСКО. Той е едно от най-мащабните и значими 

събития за изява на традиционни умения. От 2016 година Съборът е вписан в 

Световния регистър на добрите практики за опазване на нематериалното културно 

наследство на ЮНЕСКО. 

 

  СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

 

Постоянна комисия по социална политика към Областен съвет за развитие на 

област Пловдив /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. През 

2022 година е проведено само едно заседание. На него са обсъдени новите 

законодателни промени в Закона за социалните услуги, както и координиране на 

дейността с Агенцията за социално подпомагане /АСП/. Приема се и отчетът за 2021 

година на г-жа Гарабедян – ИД Директор на Регионално териториално звено: 

Регионална дирекция „Социална политика“ /РДСП-Пловдив/. На заседанието е обсъден 

и приет Докладът за дейността през 2021 година на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ – Пловдив, изх. № 16-92-00-0275/31.01.2022 година. Дневният ред 

включва актуални теми: Проблеми и предизвикателства пред общинските 

администрации и териториалните поделения в област Пловдив в следствие на: -  

обявените военни действия в Украйна от 24.02.2022 година. -  Предприети действия за 

оказване на социална подкрепа на украинските граждани разселени на територията на 

област Пловдив с представен статут на „временна закрила“; Предприети действия за 

оказване на социална подкрепа на лица и семейства с деца, пострадали от наводненията 

в общините Карлово, „Марица“ и Калояново в следствие на преливането на река 

Стряма на 02.09.2022 година. 

На Държавна агенция за закрила на детето е предоставена следната 

документация:  

Обобщени данни за деца с изявени дарби; Изпращане на материали за Празник 
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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 приносът 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. 

Предоставена е обобщена актуална информация за 2021 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 

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. 

Във връзка с основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, 

чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, 

които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им 

потенциал. Държавна агенция за закрила на детето насърчава детското участие в 

процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения, също така 

включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата 

от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да 

взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и 

регионално ниво. За целта е разработена процедура за избор на членове в Съвета на 

децата. Отдел КЕИ организира и провежда цялостната процедура за избор на 

регионално ниво на представител в детския консултативен орган на ДАЗД.  Областният 

управител провежда избора за членове на Съвета на областно ниво, въз основа на 

постъпилите кандидатури от общините. Той сформира комисия за извършване на 

подбор с представители на РДСП, РУО, РЗИ, ОД на МВР и двама представители от 

областта – видни общественици с положителен образ (журналисти, артисти, изявени 

личности, спортисти и т.н.), както и експерти от отдел КЕИ – държавни служители на 

областната администрация. Комисията, определена от областния управител, извърши 

подбор, съгласно критериите, заложени в чл. 5 и в четирите направление по чл. 3 от 

Процедурата на ДАЗД. Комисията приключи своята работа, като предостави своето 

мотивирано предложение за кандидати за членове на Съвета. Областният управител 

изпрати трите кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на 
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областта до Председателя на ДАЗД в определения преклузивен срок. Председателят на 

ДАЗД изпраи покана за членство до одобрените членове на Съвета, заедно с 

декларация за родителско съгласие /съгласие на законния представител/ и одобреният 

кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие в работата на 

Съвета. Г-н Ангел Стоев, чрез поздравителен адрес изпрати своите пожелания за 

успешна дейност на младите членове на Съвета – представители на област Пловдив.  

Проведена е работна среща с представители на общините и членовете на 

Постоянната комисия по социална политика във връзка с финализирането на  

предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на 

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

Процесът по постигане на съгласие от общините на територията на областта е 

завършен. 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 през месец март 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. Дейността е свързана с изграждане на специализирана 

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. 

Експерт на отдел КЕИ участва в обучение на тема: „Управление на качеството в 

специализирана социална услуга “асистентска подкрепа” – стандарти, критерии, 

документи“, с организатор Образователен център „Хермес“. Лекциите включват:    

Нормативна уредба и основни понятия за качество на социалната услуга и системи за 

управление на качеството; Стандарти и критерии при управление на качеството в 

специализирана социална услуга “Асистентска  подкрепа”; Системи за управление на 

качеството и основни документи; Управление на качеството в ССУ – АП, съобразно 

нормативните изисквания (политики, процедури, правила, правилници, планове и др.) 

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 

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. 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 
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култура и спорт; компютърна грамотност; брайлово ограмотяване; психологически, 

социални, здравни, правни и трудови консултации. Сдружение „Национална асоциация 

на сляпо-глухите в България“ (НАСГБ) отбеляза 25-годишнината си с връчване на 

юбилейни награди. Областна администрация-Пловдив е удостоена с тази награда и 

Благодарствен адрес. 

 Експерт на отдела участва в заключителния етап по Оперативна програма 

„Добро управление“ 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, 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. 

Специалист от отдел КЕИ участва в уебинар, който е организиран от 

Образователен център „Хермес“. Практическият уебинар е на тема: „Здравословни и 

безопасни условия на труд в социалните услуги в контекста на Наредбата за качеството 

на социалните услуги“. Чрез обучението се придобиват знания за основните законови и 

подзаконови нормативни изисквания, правила и норми за осигуряване на здраве и 

безопасност при работа и предоставяне на социални услуги. Целта е да се поддържа 

необходимото ниво на знания в областта на безопасността в съответствие с 

изискванията на нормативните актове.  

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 

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. 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. 

Екипът на отдел КЕИ участва в дейността по проект “WEGO 3 – от 

индивидуално овластяване на преживели насилие от интимния партньор към 

ангажиране на обществото“. Създадени са, а също така и са тествани мерки на 

регионално ниво в подкрепа на икономическото овластяване на жени, преживели 

домашно насилие. Целта е повишаване на капацитета на местни мрежи от разнообразни 

институционални участници за подпомагане на социално-икономическата 
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независимост на преживелите насилие от интимния партньор, чрез разработване и 

прилагане на политики, които са съобразени с изискванията за равнопоставеност на 

половете. 

Активната дейност на експертите от отдел КЕИ постига успех с подписване на  

Споразумение между институциите  за изграждане и създаване на „Център за подкрепа 

на жертви на сексуално насилие“. 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. Услугите 

ще се предлагат в поверителна среда на доверие, взаимно уважение, без оглед на пол, 

произход, семейно положение, сексуална ориентация, раса или икономически 

обстоятелства. Мисията на „Центъра“ е да бъде катализатор за предотвратяване и 

ликвидиране на насилието, чрез силно партнъорство  и отлично сътрудничество между 

институциите. За целта е необходимо да се повиши ангажираността като усилията на 

кризисния център са насочват към обединяване работата на органите на МВР, Спешна 

медицинска помощ и работа с психолог. Ще бъдат предоставяни правни консултации, 

като се осигурява дискретност, поверителност, грижа, подкрепа и възможност на 

жертвите да вземат информирано решение. Проектът е по британски модел и под 

егидата на Негово превъзходителство посланика на Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия в София. В Споразумението за  сътрудничество 

между институциите, страна по договора е и Британското посолство в София, 

представлявано от Н. Пр. д-р Роб Диксън 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. 

 

 

МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ 

 

 

През Европейската комисия обяви 2022 година за Европейска година на 

младежта. Мотото, под което Министерството на младежта и спорта провежда 

инициативи и събития по време на Европейската година на младежта е „Устойчиво 

развитие – Европа 2050: Да чуем младите хора на България“. 

С цел да стимулира креативното дизайнерско мислене на младите хора в 

рамките на устойчивото развитие, Министерство на младежта и спорта обяви 

Национален конкурс за изработване на дизайн на младежка награда, информация за 

който е публикувана на Националната информационна система за младежта (НИСМ), 

както и на фейсбук страницата на НИСМ. 

С цел достигане до максимално широка аудитория и постигане на възможно 

най-широка гласност и публичност на инициативата, бяха уведомени всички кметове на 

общини на територията на област Пловдив, както и бяха помолени да разпространят 

обявата за изработване на дизайн на младежка награда чрез Техните информационни 

канали, както и да я публикуват на официалната страница им страници и социални 

мрежи. 
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VII. 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 по 

чл. 11 от Наредба № 2 на Министерство на транспорта – 4 бр.; 

 - 11 бр. протоколи от общини за доказана транспортна необходимост съгласно 

16, ал. 5 по реда на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС; 

 - Издадени 10 бр. съгласувателни писма по смисъла на чл. 19, ал. 6 от ЗАП;  

 - Приети нови и изменени съществуващи маршрутни разписания от ОТС - 475 

бр. маршрутни разписания и 229 закрити маршрутни разписания; 

 - Актуализация на Областна транспортна схема на област Пловдив – в процес  

- Изготвени заповеди на областен управител за утвърждаване промени на ОТС – 19 бр.; 

 - Изготвени предложения до Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ за промени на Републиканската транспортна схема  – 0 броя. 

 - Изготвени решения по смисъла на чл. 17, ал. 8 от ЗАП за удължаване маршрута 

на градски автобусни линии от общинските транспортна схема на територията на 

съседни общини – 1 бр. – касаещо Маршрутна линия № 5 до село Труд и село Строево, 

Община Марица и  Маршрутна линия № 8 до село Скутаре, село Рогош и село Маноле, 

Община Марица, от Общинска транспортна схема на Община Пловдив; 

 - Осъществен административен контрол по законосъобразност на решения на 

общинските съвети в област Пловдив – 15 бр., като 1 бр. е върнат до общински съвет 

като незаконосъобразен; 

 - Предприемане на „спешна мярка“ по смисъла на чл.5, §5 от Регламент (ЕО) № 

1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23.10.2007 г. – 10 бр.  

 - Организиране и участие в 11 работни срещи относно транспортното 

обслужване по ОТС – Пловдив. 

 - Разгледани 12 бр. сигнали/жалби от граждани относно транспортното 

обслужване в област Пловдив по утвърдени транспортни схеми. 

 - Писмо до министърът на транспортна и съобщенията и министърът на 

финансите относно транспортния проблем в Община Карлово; 

 - Писмо до министъра на транспорта и съобщенията относно провеждане на 

заседания по чл. 12 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС, касаещо РТС. 

  

VIII. АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

    ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ, ЦЕЛИ  

 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Пловдив (Асоциацията) е 

юридическо лице, възникнало по силата на Закона за водите, чиято дейност се 

осъществява съгласно глава 11“а“ от същия закон и Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.  

Основната функция, възложена със Закона за водите на Асоциациите по ВиК, е 

управлението, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения – публична 

държавна и публична общинска собственост в границите на обособената територия 

чрез сключване на договор от името и за сметка на собственика с ВиК оператор за 
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възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услуга и поддържане на ВиК 

системите, както и контролиране изпълнението по договора.  

Целта е постигане на съответствие със законодателството на ЕС в областта на 

опазване на околната среда и водите и подобряване на условията на живот на 

населението чрез повишаване на качеството и ефективността на водоснабдителните и 

канализационни услуги, подновяване, разширение и подобрение на съществуващите 

водоснабдителни и канализационни системи.  

Настоящият отчет за дейността на Асоциацията по ВиК – Пловдив е изготвен в 

изпълнение на чл. 198 в, ал. 5, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 16, т.3 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК).  
  

    ДЕЙНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА  

Управлението на Асоциацията по ВиК – Пловдив се осъществява от Общо 

събрание, чиито членове са държавата и представители на всички общини на 

територията на област Пловдив и Председател – областният управител на област 

Пловдив.  

През 2022г. бяха проведени четири заседания на Общото събрание - редовно и 

три извънредни. 

 1. Първото извънредно заседание на Асоциацията се проведе на 31.03.2022 г. На 

него беше прието решение да бъде съгласуван актуализиран бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за периода 2022 – 

2026 г. като съответстващ на предвижданията на Регионалния генерален план и 

заложеното в средносрочната и дългосрочната му инвестиционна програма. 

Актуализацията беше наложена от съществените изменения в някои икономически 

параметри в края на 2021 година като цената на електроенергия, материали и други, 

които доведоха до промени в прогнозирането и планирането. До решението се достигна 

след като се обсъдиха подробно плануваните инвестиции в публични активи до 2026 г., 

както и поетапното увеличаване на цената на предоставяните от ВиК Оператора услуги 

и задържането им под нивото на социалната поносимост, определена по реда на закона 

за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.  

 Съгласуваният бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив по-късно беше одобрен с решение № БП-Ц-27 от 

30.11.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и по този начин се даде 

възможност да се реализира заложената в него инвестиционна програма, което ще 

доведе както до повишаване на изпълнението на заложените индивидуални цели по 

показателите за качество на ВиК услугите на територията на област Пловдив, така и до 

по-високо съответствие на изискванията на регламентите на Европейското 

законодателство, и в крайна сметка по-качествена услуга за населението на областта. 

 2. Редовното заседание на Асоциацията по ВиК – Пловдив се състоя на 

12.05.2022г., като бяха приети: 

- Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2021г. 

- Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2021г. 

- Бюджет на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2022г. 

 Представителите на общините и присъстващите членове на ръководния екип на  

„ВиК“ ЕООД – Пловдив коментираха възможности за финансиране на готови проекти 

чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, предстояща съвместна дейност, подкрепа за 

общините в проектирането. Обсъдиха се начини за търсене на алтернативни 
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водоизточници за населени места с проблеми във водоснабдяването, с оглед 

предстоящия летен сезон, за да не се стига до режим на водоподаването. 

 3. Второто извънредното заседание се проведе на 27.09.2022 г. На него след 

дълъг съгласувателен процес беше прието решение за одобряване на Подробна 

инвестиционна програма за 2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. 

Пловдив.  ВиК Оператора представи приоритетните проекти за всяка от общините и 

пое ангажимент за изпълнението им. 

 Беше прието също решение за определяне на препоръчителният размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2023г. Плануваното увеличение на 

бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив беше мотивирано с необходимостта от 

посрещане на по-високите разходи за издръжка, увеличени такси за банково 

обслужване, материали и консумативи, външни услуги, разходи за възнаграждения. 

Въпреки че Асоциацията няма несъбрани вземания, основният проблем, с който се 

сблъсква е невъзможността за покриване на разходите през първото тримесечие, а 

понякога и за по-дълъг период от време. Средствата, необходими за дейността на 

Асоциацията се осигуряват от държавата за сметка на бюджета на  Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство и от бюджетите на съответните общини. 

Поради тази причина реалното постъпление на дължимите вноски става едва през 

второто тримесечие на календарната година, а тези на съответните общини на още по-

късен етап. Не на последно място би следвало да се вземе предвид, че в Асоциацията по 

ВиК – Пловдив членуват всички 18 общини от областта, което прави обема на работа 

значително по-голям. 

 В началото на месец септември няколко населени места в общините Карлово, 

Калояново и Марица пострадаха тежко при наводнения.  По молба на заместник-кмета 

на община Карлово на това заседание се обсъди и стратегията на „ВиК“ ЕООД - 

Пловдив за възстановяване на водопроводите в с. Богдан и с. Каравелово, както и за 

преодоляване на щетите в останалите населени места. 

 4. Последното извънредно заседание на Асоциацията по ВиК – Пловдив беше 

проведено на 06.12.2022 г. На него се прие решение за съгласуване на предложен от 

ВиК Оператора проект на Допълнително споразумение № 2 към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., изменен с 

Допълнително споразумение № 1 от 07.03.2019 г. Допълнителното споразумение беше 

подписано на 07.12.2022 г. и е във връзка със сключването на анекс към 

административен договор № Д-34-70 от 28.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (AДБФП), 

обусловено от необходимостта за индексиране на стойността на AДБФП, с оглед 

нарастващата инфлация, водеща до значително повишаване на цените на основните 

стоки и материали в областта на строителството.   Заседанията на общото събрание бяха 

свикани и се проведоха в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.  

 В нормативно установения срок протоколите от заседанията бяха публикувани 

на сайта на Областна администрация Пловдив и екземпляри от тях бяха изпратени до 

общинските съвети на общините – членове на Асоциацията, до министъра на 

регионалното развитие на Република България и министъра на околната среда и водите. 

На основание чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите, чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, във връзка с огласени на 03.10.2022 г. официални резултати от 

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 

 

националното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, 

проведено през 2021 г. по реда на Закона за национално преброяване на населението и 

жилищния фонд в Република България, с Решение № АВК-05-5/02.11.2022 г. на 

Председателя на Асоциацията по ВиК – Пловдив беше преразпределено правото на 

глас на общините, членове на Асоциацията. Решението беше изпратено на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на всички членове и 

беше публикувано на интернет страницата на Областна администрация Пловдив. 

 

ПУБЛИЧНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА „ВиК“ ЕООД – ПЛОВДИВ ПО РЕДА НА 

ЧЛ. 4.4 (В) И (Г) ОТ ДОГОВОРА ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВиК СИСТЕМИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ 

УСЛУГИ. БРАКУВАНЕ НА АКТИВИ 

 

През 2022 г. бяха изготвени 3 уведомления за предоставяне на Оператора за  

стопанисване, поддържка и експлоатация на новопридобити активи – публична 

общинска собственост, а именно: 

- Уведомление изх. № АВК-02-10#2 от 21.02.2022 г. за предаване на ВиК ЕООД – 

Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация на активи – публична общинска 

собственост на община Пловдив по смисъла на чл. 19, ал.1, т. 4 от Закона за водите. 

Всички 24 актива са приети без възражения. 

- Уведомление изх. № АВК-02-48#3 от 27.07.2022 г. за предаване на ВиК ЕООД – 

Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация на новопридобити активи – 

публична общинска собственост на Община Куклен: „Довеждащ водопровод по полски 

път 002859 и сградни отклонения за захранване на ПИ 002441, ПИ002449, УПИ I-

002452, УПИ IV-002891, 002425, УПИ V-002457 и УПИ VI-002874 в масив 002, ПИ 139, 

ПИ 140 и УПИ I-1003 с дължина 324 м, землище с. Гълъбово, община Куклен, област 

Пловдив“. Активът е приет без възражения. 

- Уведомление изх. № АВК-02-54#1 от 13.10.2022 г. за предаване на ВиК ЕООД – 

Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация на Обект: „Изграждане на част 

от канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма, община 

Раковски, област Пловдив. Подобект I: Изграждане на част от канализационна мрежа в 

с. Стряма, община Раковски, област Пловдив и Подобект II: Изграждане на модулно 

пречиствателно съоръжение в с. Стряма, община Раковски, област Пловдив“ и обект: 

„Битова и дъждовна канализация с. Стряма, община Раковски: Първи етап: Отливан 

канал 3 от км 0+000 до км 0+204 и Канал 1от км 0+000 до км 0+232. Втори етап: Канал 

1 от км 0+232 до км 1+625; Канал 9 от км 0+000 до км 0+090; Канал 10 от км 0+000 до 

км 0+094; Отливен канал 3 от км 0+000 до км 0+080 и сградни отклонения и 

дъждоприемни оттоци. Трети етап: Канал 9 от км 0+090 до км 0+630; Канал 11 от км 

0+000 до км 0+086; Канал 12 от км 0+000 до км 0+088, сградни отклонение и 

дъждоприемни оттоци“. Активите са приети без възражения. 

- През 2022 г. Комисия, назначена със заповед № РД-22-17/22.02.22, изменена със 

заповед № РД-22-21/16.03.2022 г. на областния управител на област Пловдив извърши 

проверка и изготви протоколи за бракуване на дълготрайни материални активи – 

публична държавна собственост, находящи се на територията на ПСОВ – Пловдив и на 

територията на община Асеновград.  
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ИЗГОТВЕНИ СТАНОВИЩА ПО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТИ С 

ГЕНЕРАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН (РГП) ЗА ВИК И/ИЛИ НА РПИП ЗА 

ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – ПЛОВДИВ 

 

 През отчетния период бяха поискани и изготвени 5 становища по съответствие 

на проекти с РГП и/или РПИП, както следва: 

- Становище изх. № АВК-02-18#1/18.03.2022г. за съответствие на проектно 

предложение на община Първомай за „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна 

водопроводна мрежа на с. Татарево” с предвижданията на Генералния регионален план 

и/или РПИП за ВиК за обособената територия на А ВиК- Пловдив. 

- Становище изх. № АВК-02-19#1/17.03.2022г. за съответствие на проектно 

предложение на община Раковски за „Изграждане на част от канализационна мрежа на 

с. Белозем“  с предвижданията на ГРП и/или РПИП за ВиК за обособената територия 

на А ВиК- Пловдив. 

- Становище изх. № АВК-02-24#4/30.05.2022г. за съответствие на проектно 

предложение на община Хисаря за „Реконструкция и подмяна на вътрешна 

водопроводна мрежа и съоръжения на с. Красново, община Хисаря“ с предвижданията 

на Генералния регионален и/или РПИП за ВиК за обособената територия на А ВиК- 

Пловдив. 

- Становище изх. № АВК-02-47#1/05.08.2022г за съответствие на предложение на 

община Марица за реализация на Проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. 

Царацово, община Марица“ с предвижданията на Генералния регионален и/или РПИП 

за ВиК за обособената територия на АВиК- Пловдив. 

- Становище изх. № АВК-02-52#2/20.10.2022г. за съответствие на Проект за 

обект: „Канализация на гр. Куклен, подобект: канали с № 69,108,109,86` и 86``“ с 

предвижданията на Генералния регионален и/или РПИП за ВиК за обособената 

територия на Асоциацията по ВиК- Пловдив= 
 

   ИНВЕСТИЦИИ 

 

 Съгласно чл. 7.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги, сключен между Асоциация по ВиК – Пловдив и „ВиК“ ЕООД  Пловдив, 

инвестициите в публични активи, извършени за сметка на Оператора, се отчитат и 

осчетоводяват веднъж годишно. Критериите за определяне на инвестициите са 

посочени в приложение VIII на Договора. 

 Със заповед на Председателя на Асоциация по ВиК – Пловдив № АВК-05-

2/24.03.2022 г. бяха назначени междуведомствени комисии, съставени от 

представители на Асоциацията, на публичния собственик и на ВиК оператора, за 

приемане на инвестициите, направени през 2022 г.  В изпълнение на задълженията си 

по чл. 33б от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, 

комисиите заседаваха през месец декември, като извършиха проверки по документи и 

съставиха протоколи с предложения за приемане на инвестициите.  

Общият размер на отчетените от ВиК Оператора инвестиции, извършени през 

2022 г. е 9 617 468.27 лева. 
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УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА В ЕКИПИ ПО 

РАЗРАБОТВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ 

 

- В изпълнение на поет през предходната година ангажимент и отчитайки 

важността и обществената значимост на проекта, Асоциацията по ВиК – Пловдив 

участва в няколко работни групи във връзка с „Водоснабдителна система за 

водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада  

„Доспат – Въча“. Обектът е включен в основния планов документ за развитие на ВиК 

сектора в област Пловдив. Същият е сред приоритетните обекти за Южен централен 

район за развитие, като възможността за реализацията му намира обща подкрепа и 

одобрение. 

- Експерти от Асоциацията участваха в ОЕСУТ във връзка с разглеждане, 

обсъждане и приемане на проект за ПП за обект „Довеждащи водопроводи от нови 

тръбни кладенци в ПИ в землище на с. Йоаким Груево, община Стамболийски до ПС 

Брестовица 2 в ПИ в землището на с. Брестовица, община Родопи“. 

- През месец юли 2022 г. „Български ВиК Холдинг“ ЕАД постави началото на  

работа по изпълнение на Инвестиция 1 "Програма за изграждане/доизграждане/ 

реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и 

пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж." 

от Националния план за възстановяване и устойчивост, касаещо агломерация Рогош- 

Скутаре на територията на община Марица и община Съединение. Асоциацията ще 

продължи подкрепата си за реализиране на този проект и през 2023 г., защото чрез него 

ще се реши дългогодишни проблеми на двете общини. 

- И през изминалата 2022 г. Асоциацията по ВиК – Пловдив остана търсен 

партньор в работата с инициативни комитети на граждани от различни населени места 

в област Пловдив.  За съдействие към нас се обърнаха: 

 Жителите на с. Свежен, община Брезово, които поставиха въпроси във връзка с 

водоснабдяването и качеството на питейната вода в населеното място. Ангажирани 

бяха представители на РЗИ – Пловдив, „ВиК“  ЕООД – Пловдив и община Брезово. 

През месец май беше извършен контролен мониторинг на питейната вода, като 

резултатите не показаха отклонения от нормите по Наредба № 9/2001 г. за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели. Извърши се и проверка на 

водоснабдителните системи и съоръжения. До края на 2022 г. завърши работата по 

корекция на дренажа и филтрите на речните водохващания, от които се осигурява 

питейната вода за с. Свежен. Продължава работата на община Брезово по втори етап от 

проект, който предвижда нов водоизточник за селото.  

 Инициативен комитет на жители на гр. Калофер, община Карлово, поставиха 

въпроси за  липса на пречиствателна станция за питейна вода за града, необходимост от 

подмяна на водопроводната мрежа в населеното място, лошо качество на питейната 

вода, поради чести замътвания. Община Карлово пое ангажимент и вече има изготвен 

проект за „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Калофер – 

модернизация и реконструкция на съществуващи съоръжения и мрежи“ и е внесено в 

Регионална инспекция по околна среда и водите – Пловдив уведомление за 

инвестиционно предложение по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда. Предстои приключване на 

съгласувателна процедура, като надеждите на хората са проекта да бъде реализиран в 

кратки срокове. 
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 Инициативен комитет на жителите на с. Градина, община Първомай 

сигнализира за проблеми с недостига на питейна вода през летните месеци, както и за 

липса на канализация в населеното място. Специалисти от „ВиК“ ЕООД – Пловдив, 

община Първомай и Асоциацията по ВиК – Пловдив набелязаха краткосрочни и 

дългосрочни мерки, по които работата ще продължи и през 2023 г.  

 Жители на вилна зона „Манастирски лозя“, гр. Сопот потърсиха съдействие за 

възстановяване на водоподаването, прекъснато след наводненията от 02.09.2022 г. и 

обявеното бедствено положение. Основната тревога беше, че липсата на вода може да 

доведе до разпространение на зарази и да постави в риск здравето им. Със съдействието 

на специалисти на „ВиК“ ЕООД – Пловдив незабавно се започна работа по 

възстановяване на водохващанията на р. Леевица и р. Манастирска и водоподаването 

беше възстановено. 

Постигнатите резултати утвърдиха ролята на Асоциацията по ВиК – Пловдив 

като медиатор между ВиК Оператора, потребителите на услуги и общините и тази 

тенденция продължава и в началото на 2023 г.  

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ВИК 

ОПЕРАТОРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ГЛАВА ВТОРА 

ОТ НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ВИК 

ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА ИМ 

(НИКВИКОКП) 

 

Със Заповед № АВК-05-1/08.02.2022 г. Председателят на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив възложи на 

назначена комисия да  извърши 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.  

Съгласно заповедта, проверката беше осъществена чрез изискване на 

документите, относими към нейния предмет. Копие от заповедта беше изпратено на 

управителя на ВиК дружеството. Необходимите документи бяха представени с писмо 

изх. № 08-00-773 от 01.03.2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Пловдив. След запознаване с тях комисията изиска допълнителна информация, като 

постави конкретни въпроси, касаещи изпълнение на изисквания по Наредбата. 

Предоставените отговори и становището на ВиК Оператора бяха приети и въз основа 

на тях се състави протокол с констатациите за наличието или липса на изпълнени 

изисквания на Наредбата, които бяха обобщени в доклад, одобрен от председателя на 

Асоциацията. 

На основание  направените констатации за липсата на изпълнение, в доклада 

бяха дадени препоръки и предложения до Оператора, както следва: 

 1. Да се финализират действията по осигуряване изпълнението на изискванията 

на чл. 7, ал. 1 в частта по отношение на това да се поддържа безплатна 24-часова 

телефонна линия за съобщаването на аварии, за предоставяне на информация, справки 

и др. 

 2. Да се финализират действията по изпълнението на изискванията на чл. 7, ал. 

2, т. 4 в частта относно това при подаване на жалби, молби и сигнали чрез интернет 

страницата, автоматично да се генерира входящ номер.   
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 3. Във възможно най-кратък срок да се предприемат действия по изпълнение на 

задължението по чл. 4.2 (в) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системи и съоръжения за въвеждане на регистър на активите във формата 

съгласно Приложение ІV. 

 Първите две препоръки са отправени и през предходната 2021 година след 

извършена тогава проверка. Липсата на възможност да се свържат с оператор при 

авария, както и липсата на яснота относно подадени сигнали чрез формата за контакт 

на интернет страницата на ВиК ЕООД – Пловдив е чест повод за недоволство от 

клиентите на дружеството.  

С наше писмо АВК-02-12#4/31.03.2022г. до управителя на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – гр. Пловдив за сведение беше изпратен доклад относно 

извършената планова проверка с цел съблюдаване спазването и изпълнението на 

изискванията по Глава втора от НИКВИКОКП.  

 
 

ПОСТЪПИЛИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

 

 

В периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. в деловодството на АВиК-Пловдив се 

получиха общо 34 жалби и сигнали, спрямо 42 за предходната 2021 г. 31 от тях са 

подадени от физически лица и 3 от юридически лица. Електронните жалби са 19, а 

писмените – 13, 2 сигнала са подадени по телефона. 67% от жалбите са постъпили чрез 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, една жалба е 

изпратена от Министерството на околната среда и водите, останалите са пряко от 

потребителите.    

Анализът по вид услуга показа, че в 47% от случаите се касае за проблем с 

водоснабдяване, 32% - свързани с отчитането и фактурирането, 9% от жалбите касаят 

присъединяване,  6% - проблеми с канализацията, и 6% са свързани с други въпроси от 

дейността на ВиК Оператора.  

Отговорите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по поставени от потребителите въпроси, 

както и реакцията по жалбите и сигналите бяха в разумни срокове в зависимост от 

естеството на изложените проблеми и отправените искания. По много от казусите бяха 

направени съвместни проверки. Стремежът и желанието е да бъдат удовлетворени 

потребностите на потребителите, като се постигнат основните показатели за качество 

на предоставяните ВиК услуги. Комуникацията в електронен формат значително 

съкращава сроковете и позволява оказване на навременна и адекватна помощ. 

В повечето случаи жалбите и сигналите се адресират едновременно до няколко 

институции – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Комисия за защита на потребителите, Комисията за енергийно и водно регулиране, 

Омбудсман на Република България и други, което показва, че хората трудно се 

ориентират кой е компетентен орган по даден казус. С проекта на закона за 

водоснабдяване и канализация, който ще въведе единна уредба, регламентираща 

дейностите в отрасъла,  този проблем би следвало да намери по-добро разрешение.  
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КАЧЕСТВО НА ВОДАТА ПРЕЗ 2022 г. ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
 

Община Качество на водата 

Асеновград Няма отклонение 

Брезово Няма отклонение 

Калояново Няма отклонение 

Карлово Куртово  Фосфати (0,48÷0,57) mg/l 

Кричим Няма отклонение 

Куклен  Няма отклонение 

Лъки  Няма отклонение 

Марица  Няма отклонение 

Перущица Няма отклонение 

Пловдив  Няма отклонение 

Първомай Брягово  Естествен уран 0,0333 mg/l 

Бяла река Фосфати (0,71÷0,78) mg/l 

Добри дол Бор  (1,32÷2,10) mg/l 
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Община Качество на водата 

Натрий (219,6÷221,3) mg/l 

Манган  (50,8÷57,1) µg/l 

Драгойново Фосфати (0,45÷0,81) mg/l 

Православен Фосфати (0,71÷0,78) mg/l 

Татарево Нитрати  (139÷160) mg/l 

Раковски 

 

 

 

Зелениково Фосфати (0,58÷0,93) mg/l 

Розовец Мътност (1,71÷4,94) NTU 

Стрелци  Фосфати (0,57÷0,67) mg/l 

Момино село Нитрати  (49,2÷50,8) mg/l 

Родопи  Брани поле Нитрати  (66,5÷79,7) mg/l 

Белащица  Нитрати  (66,5÷79,7) mg/l 

Брестник Нитрати  (64,3÷92,4) mg/l 

Садово Няма отклонение 

Сопот  Няма отклонение 

Стамболийски  Няма отклонение 

Хисаря  Мътеница Мътност (3,09÷11,10) NTU 

* През септември 2022 г.  по време на наводненията в някои от селищата на община 

Карлово, община Калояново и община Сопот поради замътване на питейната вода 

временно е било влошено нейното качество по физико-химични и микробиологични 

показатели. 

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА С НАМАЛЕН ДЕБИТ ВЪВ ВОДОИЗТОЧНИКА  2022 г.  

Община  Населени места с режимно водоснабдяване  

Асеновград 

 

 

Тополово 

Червен 

Долнослав 

Първомай Искра 

Брезово Свежен 

Хисаря  Кръстевич 
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IX. 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 2022 г. доклади са внесли 

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

1. Регионална дирекция за национален строителен контрол Пловдив; 

2. Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Голям Чардак; 

3. Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Поповица; 

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

5. Териториален областен офис – Пловдив към Национална служба за съвети в 

земеделието; 

6. Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“, Регионален отдел 

Пловдив; 

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

контрол“ Южна България – Пловдив; 

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

Пловдив; 

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

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; 

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. Национален статистически институт, Териториално статистическо бюро – 

Юг – Пловдив; 

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

по труда“ – Пловдив; 

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

20. Министерство на образованието и науката, Регионално управление на 

образованието – Пловдив (РУО); 

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

околната среда и водите – Пловдив; 

22. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 
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Пловдив; 

23. Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – 

Пловдив; 

24. Национален осигурителен институт, Териториално поделение – Пловдив; 

25. Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП – 

Пловдив; 

26. Главна Дирекция „Контрол на пазара“, Комисия за защита на потребителите. 

27. Регионална здравно осигурителна каса – Пловдив; 

28. Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове 

„Читалища” /РЕКИЦ/ 

Въз основа на постъпилата информация през 2022 г. 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. 

 

X. РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

 

Съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси  

 

Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността 

на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към 

Областна администрация - Пловдив, се свиква едно заседание за 2022. Обсъдени са 

въпроси относно изпълнението и наблюдението на заложените мерки по приоритетите на 

Стратегия на област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 

2030 година; Върховенство на закона и антидискриминация; Работещи практики и идеи 

за повишаване ефективността в областта на интеграционните политики. 

 

Областна комисия по безопасност на движение по пътищата 

 

През 2022 г. със Заповед на Областния управител на област Пловдив, във връзка 

с чл. 4, ал. 7 от „Правила за състава, функциите и дейността и организацията на 

работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата“, бе 

актуализиран състава на Областната комисия по безопасност на движението по 

пътищата на територията на област Пловдив (ОКБДП).  

Проведоха се 4 заседания по утвърден от комисията график. 

Едни от най-важните акценти през изминалата година могат да се обобщят в 

няколко направления: 

1. Одобрен Годишен областен доклад по БДП за 2021 година, който обобщава 

състоянието на БДП в областта и изпълнението на областната политика по БДП за 2021 

год. 

2. Акцентиране върху създаването на по-добра организация при извършването 

на обходи и огледи от страна на общинските администрации, управляващи общинска 

пътна и улична мрежа, с оглед предвиждане на най-належащите мерки по развитие на 

пътната инфраструктура. 
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3.  Набелязване на съответните коригиращи/превантивни мерки от страна на 

общините и ОПУ за подобряване на пътнотранспортната обстановка на територията на 

област Пловдив в краткосрочен (до края на годината), средносрочен (в рамките на 

план-програмата за 2023 г.) и дългосрочен план (в по-голям времеви хоризонт). 

4. Предоставяне на информация за предприемане на дейности мерки във връзка 

с откриване на учебната 2022/2023 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.  

5. Докладване за предприети мерки за осигуряване на БДП на всяко тримесечие. 

ОКБДП изпълнява методическите указания на Държавна агенция по безопасност 

на движение по пътищата (ДАБДП), като оказва пълно съдействие най-вече на общини 

при подготовката на изискуемата от тях информация и нанасянето и в образците, 

утвърдени от председателя на ДАБДП. 

Изпълнена организация за заседания на ОКБДП – Пловдив: събиране и 

обобщаване на докладваната информация, достъп до материалите от заседанието. 

Изготвяне на Протоколи от заседанията на комисията и кореспонденция, както и 

осигуряване на публичност чрез публикуване на електронната страница на комисията. 

През изминалата година Областна администрация – Пловдив популяризира 

политиката по БДП: 

• По повод 29 юни - Национален ден на безопасността на движението по 

пътищата в изпълнение на мярка 2.11 от Годишната областна План-програма по БДП за 

2022г., бе организирана инициатива, в която участваха ОД на МВР „Пловдив“, РЗИ-

Пловдив, РУО-Пловдив и ДГ „Бреза“. По един достъпен и интересен начин за децата в 

ДГ „Бреза“, бе изнесен тематичен урок на тема: „Безопасно придвижване на малкия 

пешеходец в градска среда“, бяха организирани и различни игри по темата. 

• През месец Юли в сградата на Областна администрация – Пловдив беше 

проведена информационна среща по проект „Подобрения в областта на 

правораздаването чрез анализ на европейската практика и българските съдебни 

традиции в областта на наказателното преследване на виновните за ПТП с наличието на 

жертви/ранени“, финансиран по ОП „Добро управление“, приоритетна ос „Прозрачна и 

ефективна съдебна система“, по който бенефициент е Фондация „Отворена длан“. 

Самата фондация бе организатор и инициатор на събитието, а от страна на Областна 

администрация – Пловдив беше безвъзмездно предоставена зала за целите на събитието 

и бе оказано съдействие да се поканят всички компетентни в областта институции.  

Целта на дискусията беше да бъдат направени предложения за промени в 

нормативната уредба в България, които биха довели до реални резултати при 

налагането на наказания на причинителите на тежки пътни инциденти. 

• Областна администрация – Пловдив подкрепи Дните на безопасността на 

ROADPOL, обявени в рамките между 16 и 22 септември, като публикува призив по 

повод 21 септември „Ден без загинали на пътя“.  

Областна администрация - Пловдив участва в следните мероприятия, 

организирани от страна на ДАБДП: 

• онлайн обучение за ОКБДП, на тема: „Градска среда – аспекти на безопасната 

мобилност“; 

• Годишно събитие за ОКБДП: „Координация при изпълнение на националната 

политика по БДП“, проведено на 05.12.2022 г. в Гранд хотел София. 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

Участие на експерти от отдел КЕИ: 

Експерт от отдел КЕИ участва в „Информационен ден“ за възможностите по 

Плана за възстановяване и устойчивост за Малки и средни предприятия /МСП/, 

организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни 

предприятия. Представена е мярката „Технологична модернизация“ – първата по 

Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/, която се изпълнява от 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност“ /ГД ЕФК/ към 

Министерство на иновациите и растежа.  

Служител на отдел КЕИ участва в обучение на тема:  „Защита на правата на 

жените и младите момичета от полово базирани престъпления – домашно насилие“ с 

организатор: Фондация „Джендър алтернативи“. Гост лектори: Експерт на Фондация 

„Джендър алтернативи“ – град Пловдив, експерт на Фондация „Асоциация Анимус“ - 

ад София, експерт на Фондация „ФОНД за превенция на престъпността - ИГА“ - град 

Пазарджик и експерт на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ - град 

София.  

Експерт на отдела участва в обучение на Български център за нестопанско право 

и Български фонд за жените. Основна тема е дейността на неправителствените 

организации и належащи промени в законодателството.   

Експерт от отдел КЕИ участва в събитие на Български иновационен форум 2022, 

което е посветено на Новата европейска иновационна стратегия.  

Експертите на отдела активно съдействат за реализиране на проект 

„Технологичен парк Пловдив“ на Тракия икономическа зона. Усилията са насочени към 

стратегическия за България проект Green Cell относно производството на батерии за 

електрически автомобили. Стратегията на Тракия икономическа зона за въглеродно 

неутрален индустриален парк е в унисон с високотехнологичната марка Green Cell. 

Отдел КЕИ участва в организираната от сдружение с нестопанска цел 

„Демократично сдружение Искам да знам“ работна дискусия за нормативната уредба  и 

прилагането ѝ при защитата на човешки и граждански права в Република България. 

Сдружението работи по проект „Граждански контрол върху реформата в съдебната 

система“ по Оперативна програма „Добро управление“. 

 Експертите на отдел КЕИ осъществиха домакинството за провеждането на 

първата презентация за страната ни на НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2022. “Ден на 

европейската индустрия в област Пловдив 2022” се провежда в рамките на «Седмици 

на европейската индустрия 2022» - инициатива на Европейската комисия на тема: 

“Европейска зелена и дигитална индустрия”. Организатор за България е Сдружение за 

подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със 

специалната подкрепа на Европейската комисия. Участието във форума е обучение, 

свързано с Европейските политики за развитието на Европейска зелена и дигитална 

индустрия. Форумът е открит от г-н Веселин Халачев – Председател на Сдружение за 

подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК) и член на 

Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел.  

Приветствени слова към участниците отправят: г-н Иван Иванов – Министър на 

земеделието на Република България (видео обръщение), г-н Йордан Иванов - Областен 

управител на област Пловдив, г-н Ерхард Бусек – Координатор на Инициативата за 

Югоизточно европейско сътрудничество в рамките на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (OSCE), бивш еврокомисар и вице-канцлер на Австрия (видео 
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обръщение), реч на г-жа Урсула фон дер Лайен – Президент на Европейската комисия, 

отправена към всички участници, ангажирани с инициативата Дни на европейската 

индустрия 2022 година (видео – оригинал, на английски език с пряк звуков превод на 

български). 

Отдел КЕИ работи в подкрепа на Местна гражданска инициатива „Дом за 

бездомните животни“. Съгласно разпоредбите на Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Областна администрация – 

Пловдив, като регионален орган на изпълнителната власт, решава въпроси от местно 

значение. Местната гражданска инициатива „Дом за бездомните животни“ осъществява 

дейност за подобряване на обществената среда в три основни направления, чрез които 

овладява и регулира популацията на бездомните животни в градовете, както и 

осъществява превенция срещу зарази и болести. Териториите на градските квартали се 

запазват чисти и се създават модерни, съвременни хабитати в градска среда. 

Хуманното отношение към бездомните животни е път за преодоляване и 

разрешаване на наболели проблеми в градска среда. Местната гражданска инициатива 

„Дом за бездомните животни“ поема конкретен ангажимент и отговорност към 

гражданското общество чрез прилагане на най-добри практики и високи стандарти.     

Изготвен и изпратен в Министерство на културата – Културен Календар на 

Област Пловдив за 2023 г. изготвен от 17 броя общински Културни календари за 2023 г. 

от общините на територията на областта, с изключение на Община Хисаря, която към 

момента не е изпратила своя.  

  

XI. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 Отдел Координация и европейска интеграция указва съдействие на Областния 

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

дейност през 2022г. са проведени следните мероприятия:  

- На 08.02.2022г. Генералният консул на Република Турция в Пловдив Корхан 

Кюнгерю се срещна с областния управител на Пловдив област Йордан Иванов. 

- На 09.03.2022г. Посланикът на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Симон 

ван дер Бург бе приет на среща с областния управител на Пловдив област Йордан 

Иванов 

- На 03.05.2022г. Областният управител на област Пловдив Йордан Иванов и зам.-

областният управител Николай Василев проведоха срещи с посланиците в Република 

България на Палестина Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух и на Италия Н. Пр. Джузепина 

Дзара  

- На 23.06.2022г. Областният управител на област Пловдив Йордан Иванов и зам.-

областният управител Лъчезар Бакърджиев приеха посланика на Финландия в 

Република България Н. Пр. Кристина Кувая-Ксантопулос. 

- На 22.11.2022г. Областният управител г-н Ангел Стоев обсъди с посланика на 

Република Украйна Н. ПР. Москаленко актуални теми, свързани с адаптацията на 

украинските бежанците в Пловдив и областта. 

- Актуални възможности за развитие на двустранните отношения, подобряване на 

търговско-икономическите и туристическите връзки, засилване на културния обмен и 

нови инвестиции бяха обсъдени по време на среща на зам.-министъра на външните 

работи Васил Георгиев и зам.-областния управител Лъчезар Бакърджиев с делегация от 

Областната администрация на втория по големина мегаполис на Южна Корея – град 

Бусан. Бусан е голям индустриален център, който притежава едно от най-големите 
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пристанища в света. Градът е известен още и с международните си промишлени, 

търговски и културни изложения. 

- На 3 юни 2022г. Област Пловдив и Задарска жупания в Република Хървания 

подписаха Меморандум за установяване на приятелство, сътрудничество и развитие на 

двустранните връзки в областта на икономиката, търговията, селското стопанство, 

транспорта, туризма, културата, образованието. Меморандумът бе подписан от 

областния управител на област Пловдив Йордан Иванов и г-н Божидар Лонгин, 

областен управител на област Задар. 

 

XII. УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Коледен концерт на таланти от СУ „Цар Симеон Велики“ в Областна 

администрация 

Талантливите ученици от пловдивското училище „Цар Симеон Велики“ 

сътвориха коледно чудо и подариха на гостите на Областна администрация прекрасен и 

вълнуващ концерт. Това бе втората проява на училището, след изложбата „Есенна 

мозайка“, която се провежда под патронажа на областния управител на област Пловдив 

Ангел Стоев. 

Отличие за „Гайдарите от Алтън Калофер“ за принос към  културното 

наследство 

Областният управител на област Пловдив Ангел Стоев награди „Гайдарите от 

Алтън Калофер“, след като бяха вписани в Националната представителна листа на 

нематериалното културно наследство на Република България „Живи човешки 

съкровища – България“ 2022. Това стана по време на специална пресконференция на 

областния управител и кмета на гр. Калофер Румен Стоянов. Националната система се 

координира от Министерството на културата, Института за фолклор при БАН и се 

реализира със съдействието на Националната комисия на ЮНЕСКО в България. 

Грамоти получиха също авторът на филма Мирослав Василев и кметът на града Румен 

Стоянов 

Инициатива „Купете жива елха, подкрепете българската гора“ 

Областният управител на област Пловдив Ангел Стоев подкрепя инициативата 

на Министерството на земеделието, която ще подпомогне залесяването. Кампанията е 

насочена към опазване на горите като срещу всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 

10 нови фиданки. Боровите дръвчета в контейнери са осигурени от шестте държавни 

горски предприятия. 

Център по мехатроника в Пловдив  

Г-н Стоев проведе среща с ръководителя на икономическия отдел към 

Посолството на Германия у нас Мориц Зайлер, главния управител на Германо-

българската индустриално-търговска камара д-р Митко Василев и почетния консул на 

Федерална република Германия със седалище в Пловдив д-р Мариана Чолакова. 

Германо-българският бизнес у нас има готов проект за създаване на Обучителен 

център по мехатроника в Пловдив. Проектът има подкрепата на държавата, очаква се и 

Община Пловдив да застане зад него.  

Концертът “Viva la musica”  
Областна администрация - Пловдив за трети път бе домакин на камерен концерт 

„Viva la musica“ на Сдружение „Изкуство във времето“.Ежегодните концерти се 

организират съвместно от Областна администрация-Пловдив и Сдружение „Изкуство 
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във времето“ с председател д-р Злателина Коларова. Тя е камерен музикант, носител на 

редица национални и международни награди както и преподавател в пловдивското 

музикално училище „Добрин Петков“. 

Кампания „Бъди силен, дари кръв!“ 

Областна администрация се включи в кампанията  по безвъзмездно и 

доброволно кръводаряване на Центъра по трансфузионна хематология – Пловдив.  

Десетки служители и граждани дадоха кръв в мобилния  кабинет на Кръвопреливния 

център, който бе ситуиран пред сградата на Областна администрация Пловдив. 

Областна администрация – Пловдив подкрепя кампанията „Остани жив! 

Пази живота!“ 

За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL 

организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасност на 

пътя между 16 и 22 септември. 

„Остани жив! Пази живота!“ – това е мотото на Дните на безопасността на пътя 

за Република България за 2022 година, които се проведоха под патронажа на заместник-

министър председателя и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. 

Областна администрация – Пловдив бе отличена за принос в интеграцията 

на хора със специфични увреждания 

Областна администрация – Пловдив бе отличена за своя принос за интеграцията 

на хората със специфични възможности по време на тържествата по случай 25-тата 

годишнина от създаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България 

(НАСГБ). В организацията членуват 500 души от цялата страна  с двойно сензорно 

увреждане (слухов и зрителен дефицит). 

Празник „Деня на Ашурето“ 

По традиция този ден събра в Пловдив представители на всички етнически 

общности с послание за мир, радост и берекет. Областният управител Ангел Стоев бе 

гост на мюсюлманската общност в Пловдив, която отбеляза „Деня на Ашурето“. 

Празникът се чества на 10-ия ден от месец Мухарем по мюсюлманското летоброене и 

по традиция събира представители на различните етноси и религии, а мюсюлманите 

варят ашуре и го раздават на съседите си. 

Заместник-областният управител на Пловдив Николай Василев взе участие 

в 3-тата научно-техническа конференция 

Заместник-областният управител на Пловдив Николай Василев взе участие в 3-

тата научно-техническа конференция „Наука, техника, сигурност“ на Съюза на 

офицерите от резерва „Атлантик“, Сдружение „Научно-технически съюзи с Дом на 

науката и техниката – Пловдив“ и Министерството на отбраната. 

Конференцията се проведе в няколко различни панела – обучение на младежи по 

национална сигурност, отбранителни способности, киберсигурност, управление на 

риска.  

Благотворителен концерт „Всеки може да бъде щастлив“ – За щастлив и 

пълноценен живот на децата със синдром на Даун  

Благотворителен концерт „Всеки може да бъде щастлив“ – в подкрепа на деца 

със синдрома на Даун – организира Областната администрация на Пловдив област. 

Фоайето на сградата се превърна в концертна зала, а именитият оперен певец Ивайло 

Михайлов изпълни пространството с вълшебна музика и изключителния си талант. 

Събитието се състоя на 16 юни от 18,30 ч. Събраните средства от 

благотворителния концерт подкрепиха клуб „Всеки може“ към фондация „Up with 

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 

 

Down”, чиято цел е да развие специалното кътче за срещи, занимания, танци, 

творчество, обучение и забавление за семействата с деца със синдром на Даун. 

Едновременно в Пезаро, Северна Италия, и в Пловдив беше почетен 

Маестро Георги Атанасов 

С тържествена церемония в Академията за музикално, танцово и изобразително 

изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, родния град на основателя на 

българското оперно изкуство, бе открита паметна плоча с лика на Маестро Георги 

Атанасов, дело на скулптора Петко Йорданов. На името на Маестрото бе кръстена и 

библиотеката в учебното заведение. В същия час, в Консерватория Росини в Пезаро, бе 

именувана зала в памет на българския композитор, завършил с отличие обучението си 

там. 

Областна администрация – Пловдив подписа меморандум с „Интуитив 

сърджикал“  

Инвестиция за над 80 млн. лв. планира високотехнологичната компания 

„Интуитив“, лидер в производството на техника за роботизирана хирургия и 

минимално инвазивните грижи. Компанията ще инвестира в построяването на модерна 

производствена база в Първомай, област Пловдив, с което ще увеличи производствения 

си капацитет на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия и ще разшири развитието си в 

Европа. Инвестицията ще доведе до разкриване на повече от 100 нови работни места в 

Пловдив област, с потенциал да достигнат над 300 в близките няколко години. 

Тържествено откриване на възпоменателна плоча на Втора българска 

армия 

Областният управител Йордан Иванов присъства на тържественото откриване на 

възпоменателна плоча на Втора българска армия.  

Втора Българска армия, създадена на 17 септември 1912 г. с указ на цар 

Фердинанд I, е била участник в едни от най-големите войни – Балканската война, 

Първата и Втората световна война. Тя е извоювала едни от най-славните победи в 

историята ни.        

Концерт в Областната администрация  

Децата от детска градина „Зора“ поздравиха служителите в Областната 

администрация по случай Баба Марта.  

Мартенички с кауза  

Пред сградата на Областна администрация беше открит щанд с мартенички в 

подкрепа на 11 годишния Макси и неговото семейство. Бяха призовани всички 

служители и граждани на Пловдив да подкрепят Макси в борбата му с детската 

церебрална парализа. 

Кафе на толерантността   

През 2022 година за осми път в Пловдив се проведе „Кафе на толерантността“-

инициативата олицетворява добрите отношения между различните общности в града. 

Тя се превърна в традиция с послание за мир и разбирателство като отговор 

на вандалски прояви над Джумая джамия през 2014 г.  

 

XIII. ЩАБ „ПЛОВДИВ – УКРАЙНА“ 

 

 Със Заповед на Министър-председателя № Р-36 от 4 март 2022г. е създадена 

Оперативна координационна група към МС, със задача да осъществява оптимално 

планиране, организиране, управление, координиране и контрол на дейностите за 

евакуиране, посрещане и настаняване, и осигуряване на необходимото им медицинско 
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и друго обслужване на лицата, влезли на територията на Република България 

вследствие на войната в Украйна.  

 Във връзка с нея, на 08 март 2022г. е издадена Заповед на Областния 

управител № РД-22-19 за сформиране на постоянно действащ Щаб Пловдив-Украйна. 

Решението за създаване на щаба е взето на заседание на Областния съвет по 

сигурност. Идеята е да може да бъдат посрещнати пристигащите хора и да им се 

оказва бързо и адекватно съдействие на едно място според нуждите им, като бъде 

събран ресурса на институциите, неправителствения сектор, бизнеса и доброволците.  

 В хода на работата на щаба са извършени следните дейности: 

- Осъществена е координация, което е и най-важната, първостепенна задача 

на Щаба, между всички институции, които имат отношение към осигуряването на 

съдействие за статут, настаняване, здравна помощ и т.н. за украинците – дирекция 

„Миграция“ на МВР, ДАНС, РЗИ, Окръжна болница и УМБАЛ „Свети Георги“, Бюро 

по труда, община Пловдив, Българският червен кръст. 

- Обявена е кампания за търсене на доброволци, които да подпомагат 

работата на щаба и комуникацията с украинските граждани. 

- Идентифицирани са всички подходящи спортни зали на територията на гр. 

Пловдив и областта, подходящи за настаняване на бежанци. 

- Осъществени са предварителни контакти с административните структури на 

юридическите лица, към които принадлежат съответните спортни зали и е оценена 

нуждата от допълнително логистично осигуряване. 

- Ежеседмично са събирани и обновявани данни за ресурсите за настаняване 

на украински граждани, включително частни домове за настаняване, общински имоти 

на територията на Пловдив област и такива от други организации, желаещи да 

помогнат. 

- Идентифицирани са всички места за настаняване в гр. Пловдив, желаещи да 

се включат първоначално в Програмата на правителството за ползване на 

хуманитарна помощ за 40 лв., а в последствие и в тази за 15лв. и са осъществени 

контакти с украинските граждани, настанени там, с цел адекватна реакция при 

възникване на проблеми. 

- Инспекцията по труда и Бюрото по труда, заедно с Областната 

администрация, оказват пълна институционална подкрепа както на пристигналите в 

областта украински граждани в нужда, така и на пловдивския бизнес, за да може 

законно тези хора да бъдат въведени в пазара на труда. Създадена е база данни от 

работодатели, желаещи да наемат украински граждани със статут „Временна 

закрила“, която е предадена на Бюрото по труда. 

- Оценен е опитът на модела „Варна“ и са предприети дейности, с цел 

неговото адаптиране за град Пловдив.  

- Проведени са кампании на БЧК с цел събиране на дарения за украински 

граждани.  

- Щабът осигури съдействие на голям брой украински граждани за 

извършване на прегледи и осигуряване на лекарства. В УМБАЛ „Пловдив“ АД бяха 

разкрити 50 легла за възрастни и 10 за детско и неонатологично лечение за оказване 

на медицинска помощ и лечение на украински граждани.  

- Областна администрация - Пловдив публикува в сайта си информационен 

бюлетин за украинските граждани с пълната информация, както по отношение на 

възможностите за трудова заетост, така и в сферата на образованието, 

здравеопазването, настаняването и пребиваването на територията на Република 
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България. Информацията е преведена и на украински. 

- След осъществена координация на Постоянно действащия щаб Пловдив – 

Украйна с Държавна агенция за бежанците са получени указания, при посрещане и 

настаняване на украински граждани, изрично да се събира информация дали желаят 

получаване на статут „Временна закрила“. Такава информация е събирана и от 

общините. 

- Събирана е и ежедневна информация за настанени украински граждани на 

територията на всяка община, която съдържа данни за  брой лица настанени в 

държавни жилища и имоти държавна собственост; общински жилища и имоти 

общинска собственост; частни жилища и имоти; име на лицето; адрес, на който се 

намира към момента; телефонен номер за контакт и дали лицето желае ли да получи 

статут "Временна закрила". 

- В хода на дейността на Областния Щаб Пловдив – Украйна е поставен 

въпрос за нарастващо напрежение сред разселените лица от Украйна на територията 

на област Пловдив по повод забавяне сроковете за уреждане статута им в Р България. 

Това ги възпрепятства за трудоустрояване и решаване на други въпроси от социално 

естество. Във връзка с това, безвъзмездно, от превозвач, е осигурен бус, който 

осъществява ежедневни курсове, в рамките на 14 дни, с маршрут Пловдив – Хасково, 

за превоз на украински граждани, с цел издаване на статут „Временна закрила“, 

докато системата за издаване на този документ, започне работа на територията на град 

Пловдив. Украински граждани са превозвани до Хасково и със служебни автомобили 

на Областна администрация – Пловдив. Благодарение на тези действия и създадената 

организация, над 200 украински граждани получиха своевременно статут „Временна 

закрила“, преди системата да започне работа в Пловдив. 

- С цел осигуряване изграждането на допълнителен административен 

капацитет за издаване на статут „Временна закрила“, във връзка с войната в Украйна и 

готовността за приемане на разселени лица са осигурени технически средства, 

предоставени от Областна администрация – Пловдив на ОД МВР. Предоставени са 7 

броя пълни компютърни конфигурации, 7 броя цветни лазерни принтери и 7 броя 

камери. 

- Във връзка с нарастващата потребност от осигуряване на подкрепа на 

родители с деца и непридружени малолетни и непълнолетни, напуснали Украйна в 

резултат на военните действия и пребиваващи на територията на област Пловдив, с 

цел преодоляване на психологическата травма, гарантиране на най-добрия интерес на 

детето, зачитане и уважение на личността му, отглеждането му в семейна среда и 

подкрепа на родителите му е обособена стая, в сградата на Областна администрация – 

Пловдив за работа на психолози. 

- Поради необходимостта от по-добра комуникацията с украинските 

граждани, търсещи помощ, възникна нуждата от рускоговорящи доброволци, които да 

ги информират и координират. Създадена е 24 часова телефонна линия, на която се 

отправят запитвания и се оказва координационна  помощ. В Областната 

администрация - Пловдив работиха няколко екипа от доброволци, които успяха да 

поемат всички възникнали въпроси. Работата се извършваше на три смени, заедно с 

помощта на служители на администрацията.  

- Проведена е работна среща с представители на Адвокатска колегия – 

Пловдив, в резултат на която е получен списък на адвокатите в Регионалния център за 

консултиране на бежанците от войната в Украйна, които ще осигуряват безплатни 

юридически консултации. 
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- Осигурени са 300 броя SIM карти за нуждите на украински бежанци, всяка 

от които с по 15 GB мобилен интернет. Дарението е връчено от зам.-областния 

управител на област Пловдив - Лъчезар Бакърджиев на почетния консул на Украйна в 

Пловдив -Димитър Георгиев. Картите са осигурени и дарени на щаба „Пловдив – 

Украйна“ от А1.  

- В сградата Областна администрация – Пловдив са организирани курсове по 

български език за украински граждани. Първият курс завършиха успешно 50 

курсисти. Към момента се провежда втори курс, за който Агенцията за бежанците към 

ООН, чрез Българския червен кръст предоставя бюджет за заплати на учителите и 

учебници. 

- В сградата Областна администрация – Пловдив е обособена стая за временно 

отсядане на украински граждани, преди те да бъдат настанени в място за по-

дългосрочен престой. 

- На 11 и 12 юни е осъществено изхранване на настанени в гр. Пловдив 58 

украински граждани, предвид факта на изтекъл договор на БЧК и невъзможност да се 

осигури храна. 

 Областна администрация - Пловдив прави всичко възможно за оперативна 

координация, организиране и решаване на възникващи проблеми на лицата, влезли на 

територията на област Пловдив вследствие на войната в Украйна, в рамките на своята 

сфера на законови пълномощия. 

 

XIV. НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

В резултат от природното бедствие – наводнение, в част от територията на 

област Пловдив, което засегна няколко общини в началото на месец септември 2022г. 

бе обявено частично бедствено положение в общините Карлово, Калояново и 

„Марица“, а със Заповед на Областния управител № ОМП-02-3/03.09.2022г. е обявено и 

частично бедствено положение на територията на област Пловдив. 

На 2 септември 2022г., чрез телефон 112 са получени няколко сигнала, касаещи 

скъсани диги, високи нива на водите, което води до незабавно осъществяване на 

координация с Командния военен център на Министерство на отбраната. В резултат на 

това е задействан един модул с 40 военнослужещи за аварийно-спасителни работи на 

61-ва Стрямска бригада в Карлово. На място в село Каравелово е изпратен Главния 

секретар на Областна администрация – Пловдив – г-н Георги Янев за първоначален 

оглед и преценка за предприемане на по-нататъшни действия. След получаване на 

първоначалната информация от него, на място отива и Областния управител и  

Председател на сформирания областен щаб. Тъй като се оказва, че мащабът на 

бедствието е изключително голям и обстановката се променя изключително 

динамично, се налага мнозинството от членовете на щаба да отидат на място, където са 

предприети незабавни действия по спасяване на хора, като се работи и съвместно с 

Националния щаб. На терен в трите села, които са най-пострадали са разпределени 

представители на Областна администрация и на ОДМВР, а в село Богдан – Директора 

на РД ПБЗН и Командира на 61-ва Стрямска бригада. За ситуацията незабавно е 

уведомено държавното ръководство и Директора на Национална служба Пожарна 

безопасност и защита на населението – Главен комисар Николов, който също е 

пристигнал на място. Чрез Командния военен център на Министерство на отбраната и 

лична комуникация на Областния управител с Министъра на отбраната веднага е 

договорено след спиране на дъжда да бъдат предприети спасителни действия по 
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евакуация на хора, в които да се включи и хеликоптер от състава на 24-та авиобаза 

Крумово. Активирано е и Инженерно подразделение от състава на Сухопътните 

войски, с цел изграждане на временни понтонни мостове на мястото на разрушените 

такива. Извършена е оценка на други рискови точки в региона. Изпратени са екипи на 

МВР и „Напоителни системи“ за проверка нивото на един язовир, собственост на  

„Напоителни системи“ като е установено, че същият е пълен само на 40% от обема и не 

представлява пряка заплаха към онзи момент.  

Осъществена е координация с Дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ на 

Столичната община. Три екипа от тази дирекция, оборудвани с техника на 

изключително високо ниво и много добре обучени кадри пристигат на място и се 

включват в спасяването на хората. Те са спасили на практика половината от всички 

бедстващи към момента. Останалите са спасени с помощта на армията, включително и 

с участието на хеликоптери.  

Български червен кръст поема първите грижи и обгрижване на спасените и 

евакуирани хора със собствени сили и средства. 

На място в с. Каравелово е проведена среща с Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, г-н Шишков и още там са набелязани първите мерки за 

преодоляване на последствията от бедствието.  

При наводнението няма нито един загинал и нито един пострадал, тези хора са 

били настанени първоначално в общински сгради и в болницата в гр. Карлово, след 

което започват дейностите по разчистване, тъй като в трите села има общо над двадесет 

хиляди кубически метра дървесна, скална и земна маса.  

На по-късен етап са започнати и дейности по възстановяване на разрушената 

инфраструктура. Държавата на два пъти отпуска от държавния резерв с Решение на 

Министерски съвет огромни количества вода - седемдесет хиляди литра първия път и 

двеста хиляди литра вторият път. 

В нито един момент хората там не са оставени без грижа. Осигурени са подслон, 

вода, храна, вкл. и топла храна.  

Впоследствие започва доброволческата помощ по разчистване на дворове и 

къщи и подпомагане по отношение на възстановяване на инфраструктурата. За хората, 

които са останали без дом от страна на държавата са осигурени фургони за живеене. 

Областна администрация – Пловдив откри горещ телефон за координация на 

доброволците и фирмите, които искаха да се включат в почистването и 

възстановяването на най-пострадалите населени места от наводненията. 

През месец октомври е създаден Обществен съвет с общо 21 члена избран с 

Решение № 1012, взето с Протокол № 44 от заседание на Общински съвет Карлово, 

проведено на 18.10.2022г., който да изготви критерии и да разпредели сумата по 

дарителската между всички пострадали къщи, категоризирани по разработена за целта 

методика. Областна администрация – Пловдив участва със свой представител в 

Обществения съвет. 

 

XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 

 

През 2022г. е произведен един централен избор на 02.10.2022г. - избори за 

народни представители. 

В Пловдивска област има два избирателни района – 16 ИР – Пловдив и 17 ИР 

– Пловдивски. Областна администрация Пловдив оказва съдействие и обезпечаване с 
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всичко необходимо за нормалната работа на двете районни избирателни комисии. 16 

ИР има 473 избирателни секции, а 17 ИР има 542 избирателни секции. 

При организацията и произвеждането на избора се спазваха всички 

изисквания по решенията на Централната избирателна комисия и задачите поставени 

от Министерски съвет. Проведе се среща с ръководителите на изборните екипи в 

общините за оказване на методическа помощ и координация на действията. 

Своевременно бяха предоставени на общините всички необходими изборни 

книжа и материали за обезпечаване на изборния ден. Областна администрация 

изпълни всичките си задължения по обезпечаване на организационно-техническата 

подготовка на избора съобразен с изискванията на двете РИК. В областта не се 

констатираха проблеми от организационно-технически характер. 

През 2022 година беше извършено архивиране и предаване в  Държавен архив 

– Пловдив на документите на 16 и 17 РИК от произвеждането на Национален 

референдум на 06.11.2016г. и  избор за Президент и вицепрезидент на републиката на 

06.11.2016г. и 13.11.2016г. 

Бяха подготвени за архивиране и предаване в Държавен архив – Пловдив 

документите на 16 и 17 РИК от произведения избор за народни представители на 

26.03.2017г.  

 

През 2022г. Областната администрация – Пловдив насочи усилията си към 

предоставяне на експертна и институционална подкрепа на общините от областта за 

разработването и изпълнението на проекти, програми и инициативи, свързани със 

съхранение и популяризиране на културните ценности и недвижимото културно 

наследство, повишаване на заетостта, подобряване на социалните услуги, транспорта, 

опазването на околната среда и енергийната ефективност. Областната администрация 

ще продължи провеждането на активни действия за осъществяване на 

правителствените политики по заетостта, демографските въпроси, здравеопазването, 

образованието, културата, туризма и младежта, като оказва целенасочена подкрепа на 

общините за включването им в национални програми и други инициативи. 

Въз основа на постигнатите през 2022 г. резултати, с цел създаване на условия 

за запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социално-

икономическо развитие на областта, Областната администрация – Пловдив ще насочи 

действията си за реализиране на заложените в стратегическите документи цели за 

ефективно управление на ресурсите, координиране и изпълнение на политиките на 

територията на областта и стимулиране развитието на различни форми на 

териториално сътрудничество за намаляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните диспропорции.  

 
 

С уважение:  

23.2.2023 г.

X  

Ангел Стоев, д-р

Областен управител на област Пловдив

Подписано от: Angel Dimitrov Stoev  
 

Забележка: Този документ е подписан с квалифициран електронен подпис. 
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