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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

С Решение № 865 от 6 ноември 2015 година на Министерски съвет на 

Република България с министър-председател Бойко Борисов, за втори път 

след мандата ми през 2011 година, бях назначен за областен управител на 

област Пловдив. 

За мен това бе огромна чест, но и отговорност да оправдая гласуваното 

ми доверие и да изпълня поверените ми законови правомощия и функции с 

подкрепата на Правителството, на министър-председателя, и разбира се, с 

активното участие на целия екип на Областна администрация - Пловдив. 

Днес мога смело да заявя, че усилията ми да провеждам 

законосъобразно и прозрачно държавната политика на регионално ниво, 

доведоха до ефективност и устойчивост във всяко едно направление, в което 

заедно с екипа м и в добро взаимодействие и комуникация с представителите 

на всички власти, работихме за бъдещето и просперитета на нашата област. 

Благодаря за партньорството на всички общини, институции, на екипа 

на Областна администрация – Пловдив и на медиите, с които работехме в 

сътрудничество, за да реализираме поставените си цели, а област Пловдив да 

продължава да заема водещо място в икономическия, културния и обществен 

живот в страната. 

Представям на всички жители на област Пловдив отчета за изминалия 

едногодишен период. 

 
С уважение, 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

Областен управител на област Пловдив 
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I. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Национална програма енергийна ефективност 

 

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

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Основни цели 

на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

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

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

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

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

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

многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на 

експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; 

осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 

развитие. Очаквани резултати и ефекти са намаляване разходите за отопление за 

домакинствата; Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете; 

По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.); Удължаване 

на живота на сградата, която ще има и по-висока цена; Осигуряване на допълнителна 

заетост; Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради; 

Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната 

ефективност. 

Участници в Програмата 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството - координатор 

на програмата

 Министерство на финансите

 Българска банка за развитие

 Община

 Областни управители

 Сдружения на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС

 Външни изпълнители, избрани от общините по реда и условията на открита 

процедура по ЗОП

 

Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради – важно направление в дейността на Областен 

управител на област Пловдив 

 Област 

Пловдив 
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*Данните се отнасят за периода от стартиране на програмата 02.02.2015 до 31.12.2017г. 

II.   РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 

През изтеклата година са съставените 255 броя актове за публична и частна 

държавна собственост, от които 98 броя за публична държавна собственост и 157 броя за 

частна държавна собственост. 

Съставени са 973 броя заповеди, с които са отписани от книгите за държавните 

имоти – 1038 имота. В полза на общините са издадени 934 заповеди, във връзка с § 42 от 

ПЗР на ЗИД на ЗОС, 26 броя на физически лица и 13 броя на юридически лица. 

Издадени са 744 броя удостоверения: за наличие или липса на съставен акт за 

държавна собственост; за наличие или липса на реституционни претенции и наличие на 

заповед за отписване от актовите книги на държавните имоти. 

Със заповед на Областния управител са извършени инвентаризация на имотите на 

Областния управител и е установено състоянието им. 

Постоянно действащата комисия за управление, контрол, опазване и 

стопанисване на държавните имоти, под управление на Областния управител е 

провела 18 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от Областния 

управител. Във връзка с работата на тази комисия се извършват огледи на място за някои 

имоти, след което се подготвят заповеди и договори за отдаване под наем, в зависимост 

от взетото решение. 

Проведени са 2 броя търгове за отдаване под наем на имоти – частна държавна 

собственост – помещения на ул. „Копривките“№ 2, гр. Пловдив; полуподземния етаж и 
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II етаж от къща, находяща се на „Ц. Лавренов“№5 в Стария град – Пловдив, ведно с ид. 

част от дворното място в същия имот. 

На основание чл.19, ал.5 от ЗДС, чл.14, ал.1 и ал.4 изр. второ от ППЗДС е 

сключен договор за отдаване под наем на помещение, разположено на втори етаж в 

сградата, находяща се на ул. „Съборна“№ 21, гр. Пловди на Областна дирекция на МВР 

– Пловдив, за нуждите на IV  РУ – Пловдив, за срок от 10 години.  

 С договор изх. №АДС-11-1/02.02.2017 год., се отдава под наем за срок от 5 години, част от 

имот – публична държавна собственост, находящ се на пл. „Никола Мушанов“ № 1, гр.Пловдив за 

нуждите на МВР – ГД „Пожарна безопастност и защита на населението“. 

 Сключени са 2 броя анекси: към договор за наем изх. №АСД-11-2/17.03.2017 год. за срок от 6 години 

с Агенция за социално подпомагане – София за част от имота на ул. „8-ми март“ № 3, гр. Стамболийски; 

към договор за наем  №АСД-11-4/…….   Между Областна администрация – Пловдив и Елена Христова за 

апартамент в блок 4017, ул. „Варвара“№ 37, етаж 1, ЖК Дружба, гр. Пловдив. 

 Изготвен е анекс към Договор за безвъзмездно право на ползване с изх. №ДС-17-13/30.10.2014 год. 

за срок от 10 години, между Областна администрация – Пловдив и КНСБ – Пловдив. 

 С Решение на МС на РБ № 630/20.10.2017 год., поради отпаднала нужда, недвижими имоти са 

отнети от Министерството на земеделието, храните и горите – Селскостопанска гимназия – Садово, 

обявени са по реда на чл.6, ал.1 и чл.17, ал.1 от ЗДС, чл.5, ал.2 от ППЗДС за имоти – частна държавна 

собственост и са предоставени безвъзмездно в собственост на община Садово, на основание чл.54 на ЗДС. 

 С Решение на МС на РБ № 516/08.09.2017 год., поради отпаднала нужда е отнет недвижим имот от 

Министерството на земеделието, храните и горите – Професионална гимназия по хранително-вкусови 

технологии „Св. Димитрий Солунски“– Асеновград  и предоставен безвъзмездно в собственост на община 

Асеновград, на основание чл.54 на ЗДС. 

 С Решение на МС на РБ № 486/28.08.2017 год. се отнема поради отпаднала нужда от 

Министерството на културата - археологически паметник на културата комплекс „Източна порта на 

Филипопол“в гр. Пловдив и се предоставя безвъзмездно в управление на община Пловдив за срок от 10 

години. 

 С Решение на Мс на РБ № 375805.07.2017 год. е учредено право на прокарване и право на строеж в 

полза на „Електроенергиен системен оператор “ЕАД – София в недвижим имот – публична държавна 

собственост за линеен обект „ВЛ 110 kv п/ст „Черноземен“– п/ст „Пясъчник“ . 

 С Решение на МС на РБ № 359/29.06.2017 год. се отнема поради отпаднала нужда от Агенция 

„Пътна инфраструктура “– Областно пътно управление гр. Пловдив, правото на управление върху имот – 

публична държавна собственост с идентификатор 56784.238.6 по КК и КР на гр. Пловдив, заедно с 

построените в нето сгради. За имота е съставен акт за частна държавна собственост под управление на 

Областния управител на област Пловдив. 

 

Проведени са 14 заседания на комисията за разпореждане с имоти, частна 

държавна собственост, като са разгледани 55 броя преписки. 

Извършени процедури по ликвидиране на съсобственост – 4 броя: 

- между физически лица и МЗХ - земеделска земя в с. Брестник, община Родопи; 

- между физическо лице и Областния управител за 3/4 ид. част от апартамент с 

идентификатор 36498.503.2415.1.32 на ул. „Дъбенско шосе“№ 43, блок 41, гр. Карлово; 

 - между физически лица и Медицински университет - Пловдив за ПИ с 

идентификатор 56784.522.475.1.2, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“№ 24; 

 - извършена е доброволна делба от Министерство на земеделието, храните и 
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горите в качеството му на съсобственик заедно с физически лица в недвижим имот 

№118007, находящ се в землището на с. Катуница, община Садово, местност „Малки 

могили “. 

 Извършени са продажби на държавни имоти по реда на Закона за държавна 

собственост на следните имоти: 

- имот 026104 с площ от 5,712 дка, ведно с построената в него сграда, находящ се 

в землището на с. Голям Чардак, община Съединение, местност „Коп. Могила/Тр. 

Кръст“ . 

- имот във вилна зона, под управление на Областния управител, представляващ 

УПИ V, кв.13 по плана на с. Белащица, община Родопи; 

- имот, представляващ УПИ IV-330,2 – производствени, складови и обслужващи 

дейности, кв. 1 по плана на с. Ахматово, община Садово; 

- имот, под управление на Областния управител, с идентификатор 56784.510.877, 

находящ се в гр. Пловдив, район „Западен “, бул. „Пещерско шосе“№ 66, на основание 

чл.22А, ал.1 на Закона за насърчаване на инвестициите. 

 

     Издаване на 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 – 2 броя. Одобрени са парцеларни планове за 

следните обекти: “Комуникационно-транспортна връзка за частно училище в УПИ II-20.78, 

20.77, 20.76 Обществено обслужване-частно училище, местност „Ветрогона“, землище на 

с. Марково, община Родопи“, преминаваща през териториите на две общини: Пловдив и 

Родопи, област Пловдив и “Директен газопровод с Рраб.= 0,6 МРа на „Симид агро“ ЕООД 

от АГРС “ОЦ-Юг Пловдив“ до площадка на “Симид агро“ ЕООД в поземлен имот 

56784.536.1702, гр. Пловдив, бул. “Кукленска шосе“ № 1“, попадащ в териториите на две 

общини: Родопи и Пловдив, в област Пловдив. 

       Одобряване на 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 – 5 броя.  

        Поддържане на Регистъра на техническите паспорти на строежите, и вписване на 

внесените в областна администрация паспорти – 4 броя. Този регистър и вписването на 

техническите паспорти се създава в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 5 от 

28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

        Участия в комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за разглеждане и приемане на 

плановете за земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, постъпилите възражения, и комисии по §4к, 

ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменения на планове на новообразуваните имоти по общини – 

7 броя. 

 Издаване на заповеди по § 4 к, ал. 6 от ЗСПЗЗ за одобряване на планове на 

новообразуваните имоти за земеделските земи предоставени за ползване, във връзка с 

влезли в сила съдебни решения – 1 броя.  

 Проверки по обявени преписки за изменения на действащи ПУП – 9 броя. 

Общинските администрации ни обявяват преписките за изменение на подробните 

устройствени планове, касаещи имоти държавна собственост, за което се прави 

проучване в отдел ДСРР и се предприемат съответните действия за защита на държавните 

имоти, управлявани от областния управител. 
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III.         ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ 

ОТ КРИЗИ 

 
Участие в междуведомствени комисии и работни групи при осъществяване 

функциите на Областния управител в областта на регионалното развитие, устройство на 

територията и защита от вредното въздействие на водите. Междуведомствените комисии, 

назначени от областния управител на област Пловдив по чл. 140, ал.5 от Закона за водите 

за проверка на хидравличната проводимостта и състоянието на речните корита, извън 

границите на населените места – проверени са участъци на реките Стряма, Марица, Стара 

река, Потока, Чая и др., като са съставени и подписани протоколи. Участие в 

междуведомствени комисии по чл. 138 а, ал.3 от Закона за водите за проверка на 

потенциално-опасните язовири /пролетна проверка/, като са проверени 44 язовира, за 

които през 2016г. са констатирани нередности. Изготвени са 44 броя констативни 

протокола, които са изпратени на заинтересованите лица за изпълнение на предписанията 

и на участниците в комисиите – за контрол. 

 Участие в комисии по чл. 45 от ППЗСПЗЗ за приемане на цифровите модели на 

парцеларните планове на бившите стопански дворове на бившите ТКЗС - 14 броя. 

Провеждани са комисии за стопански дворове в общините Стамболийски, Хисаря 

Калояново, Садово на които са разгледани и приети цифровите модели на парцеларните 

планове, като целта е те да се съвместят с КВС на съответните землища.  

 По въпроса с водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада Въча се извърши 

следното: 

 Проведени 2 работни срещи, свързани с реализацията на допълнителен вариант на 

идейния проект, за оптимизиране на техническите и икономически параметри на проекта 

– редуциране на трасетата на водопроводи и оптимизира площадките на съоръженията и 

диаметрите на тръбопроводите и стойността на обекта.  

 Съвместно със специалисти от Израел е извършен цялостен обход включващ яз. 

Въча, яз. Кричим и площадки за съоръженията и ново трасе на водопровода до Първенец и 

гр. Пловдив. 

 Изготвени предложения до МРРБ за предоставяне на инициативата по изготвяне на 

проектната документация на Областен управител на област Пловдив и обявяване на обекта 

за „национален “– 3 бр. 

 Участие в работна среща в МРРБ между Областен управител и зам. министър на 

РРБ, н-к на политически кабинет на МРРБ проведена на 20.12.2017г. 

 Относно проблема с водоснабдяване на гр. Кричим и с. Устина: 

 Извършена е кореспонденция с МРРБ и е получено разрешение за финансиране от 

бюджета за изграждане на два нови прага на р. Въча. Проведена е процедура по Закона за 

обществените поръчки, избран изпълнител и за упражняване на строителен надзор на 

обекта, след което е сключен договор за инженеринг с изпълнителя. Изготвен е 

инвестиционен проект, съгласуван с „Напоителни системи “ЕАД клон Марица – гр. 

Пловдив, В и К ЕООД и РС ПБЗН – Стамболийски. Издадено е строително разрешение и 

на обекта се работи.    

 Подготовка и участие (като председател – инж. Митко Стойчев) в 

междуведомствени комисии по чл. 140, ал.5 от Закона за водите за проверка на 

хидравличната проводимост на реките. 

През 2017 г. са назначени 3 бр. Междуведомствени комисии по чл.140, ал.5 от 
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Закона за водите от които: 

2 планови комисии – пролетна и есенна, съответно със Заповед № РД-22-

23/04.05.2017 г. и Заповед № РД-22-48/19.10.2017 г. 

1 извънредна комисия –по Заповед № РД-22-19/23.03.2017г. - по постъпили сигнали 

вх. № РД-36-18/08.02.2017г. от управителя на Напоителни системи ЕАД Клон Марица, 

писмо вх. № РД-37-23/08.02.2017г. от кмета на с. Катуница, община Садово и писмо вх. № 

РД-36-18#1/09.02.2017г. от кмета на с. Ягодово, община Родопи за аварирали защитни 

съоръжения /две диги/ на р. Чая и необходимост от предприемане на аварийни дейности. 

Във връзка с горните сигнали за разрушени диги на р. Чая, се извърши следното: 

     Обявяване на частично бедствено положение за р. Чая, землища с. Ягодово, общ. 

Родопи и с. Чешнегирово, община Садово: 

     Изготвяне на Заповед № ОМП-02-1/04.04.2017г. на Областен управител на област 

Пловдив за обявяване на бедствено положение,  

     Подготовка и участие в заседание на Областния щаб за защита при бедствия, 

проведено на 05.04.2017г. в сградата на Областна администрация-Пловдив, изготвяне на 

Заповед № ОМП-02-3/07.04.2017г. за привеждане в действие на ОПЗБ и ЕСС /единна 

спасителна система/; 

    Изготвяне на Заповед № ОМП-02-3/07.04.2017г. за удължаване на срока на 

бедственото положение и уведомителни писма до МКВП при МС и МВР; 

    Изготвяне на Заповед № ОМП-02-5/29.05.2017 г. за назначаване на комисия за 

приемане на АВР /аварийно-възстановителни работи/ и участие в работата на комисията - 

протоколи с изх. № РД-18-70, РД-18-71 и РД-18-72 от 05.06.2017 г. за изпълнение на 

ремонтно-възстановителни работи; 

   Изготвяне и окомплектоване на искане за възстановяване на разходите, направени от 

Единната спасителна система за аварийно възстановителните работи. 

Проведено заседание за определяне на застрашените участъци и съоръжения, 

изготвен график който е утвърден от ОУ, извършени проверки на място, изготвени 

констативни протоколи от проверките, утвърдените от ОУ протоколи са изпратени на 

заинтересованите лица за изпълнение на предписанията и на участниците в комисиите – за 

контрол. 

Проведена планова междуведомствена комисия със Заповед № РД-22-24/28.04.2017 

г., на основание чл. 138 а, ал.3 от Закона за водите за проверка на потенциално-опасните 

язовири – пролетна проверка. 

Изготвен график който е утвърден от ОУ, извършени проверки на място, изготвени 

констативни протоколи от проверките, утвърдените от ОУ протоколи са изпратени на 

заинтересованите лица за изпълнение на предписанията и на участниците в комисиите – за 

контрол. 

 Проверени са 44 язовира, които при проверките от 2016г. са констатирани 

нередности. Изготвени са 44 бр. констативни протокола, които са изпратени на 

заинтересованите лица за изпълнение на предписанията и на участниците в комисиите – за 

контрол. 

  Подготовка и участие в комисия по Заповед № РД-22-55/27.11.2017г. на Областен 

управител на област Пловдив за проверка техническото състояние на 3 бр. мостови 

съоръжения на р. Стара река в землище на гр. Кричим, по предложение 
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№9575/2017г./06.10.2017г. на Окръжна прокуратура – Пловдив - Изготвен констативен 

протокол, установяващ собствеността и задължението за стопанисване на съоръженията. 

Същият е изпратен на община Кричим за изпълнение на предписанията, на участниците в 

комисиите – за контрол и на Окръжна прокуратура - Пловдив – за сведение. 

IV.  ТРАНСПОРТНИ КОМИСИИ И ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

 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 – 2 

бр.: 

 - Приети нови и изменени съществуващи маршрутни разписания от ОТС - 14 бр. 

изменени маршрутни разписания и 4 закрити маршрутни разписания; 

 - Изготвени заповеди на областен управител за утвърждаване промени на ОТС – 2 

бр. 

 - Изготвени предложения до ИА „Автомобилна администрация“София за промени 

на Републиканската транспортна схема  – 2бр. м.р. – за закриване; 

 - Изготвени решения чл.17, ал.8 от Закона за автомобилните превози за удължаване 

маршрута на градски автобусни линии от общинските транспортна схема на територията 

на съседни общини – 1бр. /градски Автобус № 93 на гр. Пловдив до с. Радиново и 

обратно/ 

 - Издадени разрешения от областен управител за пряко възлагане на обществена 

поръчка за  автобусни превози „без конкурс“ по чл.5, §5 от Регламент 1370 на ЕС - 

произнасяне с решения и публикуване на сайт ОА и пресата– 7 бр.; 

 - Съгласуване на предложения на други областни администрации за промени на 

Републиканската транспортна схема – 2бр. 

 - Организиране и участие в на 2 раб. срещи /1бр. в ОА при областен управител и 1 

бр. в община Карлово/ за разрешаване на възникнал проблем между община Карлово и 

община Сопот, за автобусни линии Сопот-Карлово /Сушица/ и Анево-Карлово.  

Областният управител Здравко Димитров получи наградата на „Българската 

браншова асоциация по пътна безопасност“в категория „ Представител на държавната 

администрация“. Той беше отличен за активната работа по инфраструктурните проекти и 

инициативи, свързани с пътната безопасност.  

 

V. ЗАЕТОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА И ИНТЕГРАЦИОННА 

ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ЗАЕТОСТ 

В изпълнение на политиката по заетостта през 2017 г. са извършени следните 

дейности в област Пловдив. 

1. На заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие бе приет Държавният план-прием за учебната 2017/2018 г. за общинските 

профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за 

паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии 

и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища 

и в профилираните гимназии, и за V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3, както и за 
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професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за 

специална образователна подкрепа. 

2. Беше извършена оценка на подадените заявки от работодатели в област Пловдив 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO01-

1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“. Комисията по заетост разгледа 111 

броя заявки от работодатели, съгласно приложени приемо-предавателни протоколи. В 

резултат на извършената оценка и на базата на получените точки Комисията по заетост не 

състави резервен списък на работодатели, подали заявки по процедура BG05M90PO01-

1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“, тъй като финансирането за област 

Пловдив бе достатъчно за всички подадени заявки. 

Беше извършена оценка на подадените заявки от работодатели в област Пловдив по 

втора процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO01-

1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“. В Комисията по заетост бяха 

получени 162 броя заявки от работодатели, съгласно приложени приемо-предавателни 

протоколи. В рамките на разпределените за област Пловдив средства, в размер на 2 269 007 

лв., бяха класирани всички заявки, получили от 32 до 2 точки (97 броя) включително. 

Беше извършена оценка на подадените заявки от работодатели в област Пловдив по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.010  

„Обучения и заетост“. В Комисията по заетост бяха разгледани 157 броя заявки от 

работодатели, съгласно приложени приемо-предавателни протоколи. В рамките на 

разпределените за област Пловдив средства, в размер на 1 679 705 лв., бяха класирани 

всички заявки, получили 33 точки (39 броя).  

3. Беше извършена оценка и подбор на проектни предложения за включване в 

Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив. Подадени бяха проекти 

на регионални програми за заетост от 17 общини от област Пловдив (нямаше кандидатура 

от община Стамболийски), изготвен бе проект на Регионална програма за заетост и 

обучение на област Пловдив, като предоственият финансови ресурс за нейното 

реализиране бе 244 052 лв. Броят на работните места, които бяха разкрити в 17-те общини, 

е 74. Одобрената от Комисията по заетост Регионална програма за заетост и обучение на 

област Пловдив бе утвърдена от министъра на труда и социалната политика и през 2017 г. 

бе реализирана успешно. 

4. По Национална програма „Старт на кариерата“ през 2017 г. в Областна 

администрация – Пловдив бяха разкрити 2 работни места за срок от девет месеца. 

5. По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 

през 2017 г. в Областна администрация – Пловдив бяха заети 2 работни места за срок от 2 

години до март 2018 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА И ИНТЕГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

1. Разработване и приемане на Областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците на територията на област Пловдив през 2017 г. 

В изпълнение на чл. 196, ал. 1, 2 и 3, от Закона за предучилищното и училищното 

образование, със заповед на областния управител бе създадена работна група, включваща 

представители на Областна администрация – Пловдив, общините на територията на област 

Пловдив, РУО на МОН, РЗИ, РЦПППО и институции в СПУО. Работната група съдейства 

за изготвянето на „Анализ на състоянието и потребностите от подкрепа за личностно 
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развитие на децата и учениците от област Пловдив“, въз основа на който се разработи 

„Областна стратегия за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на област Пловдив 2017-2020 г“.  

Oбластната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Пловдив 2017-2020 г. бе съгласувана от Областния съвет за развитие на област 

Пловдив на 08.09.2017 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1/ 08.09.2017 г., и от РУО - 

Пловдив съгласно чл. 196, ал. 5 от ЗПУО. 

2. Изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Пловдив 2016-2020 г. 

На заседание (05.12.2017 г.) на Постоянната комисия по социална политика (ПКСП) 

към ОСР на област Пловдив бе отчетено изпълнението през 2017 г. на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. Според доклада, изготвен от 

РДСП – Пловдив, към края на 2017 г. на територията на област функционират общо 86 

социални услуги с общ капацитет 2568 места, като по НП „Асистенти на хора с 

увреждания“ към 30.11.2017 г. са назначени 203 лични асистенти на пълнолетни лица с 

увреждания и деца с определени до 90% вид и степен на увреждания, които имат 

необходимост от чужда помощ.  

В изпълнение на заложените дейности в Областната стратегия през 2017 г. е 

увеличен капацитетът от 6 на 8 места на социалната услуга от резидентен тип „Защитено 

жилище за лица с умствена изостаналост в гр. Баня, община Карлово. Разкрити са 2 нови 

социални услуги, делегирани от държавата дейност, към КСУ „Свети Георги“, гр. 

Пловдив: „ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция“, с капацитет 15 места, и „ЦНСТ за 

пълнолетни лица с психични разстройства“, с капацитет 15 места. От доклада стана ясно, 

че съществуващите услуги на територията на област Пловдив, в т.ч. в семейна среда, от 

резидентен тип и мобилни услуги, са недостатъчни да задоволят потребностите на всички 

нуждаещи се и че има общини, в които липсват социални услуги в общността. 

3. Изпълнение на Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите 

2012-2020 г. 

В изпълнение на член 15, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на 

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

(НССЕИВ) и чл. 13 от Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) към област 

Пловдив бe изготвен годишен отчет за дейностите по изпълнение на интеграционната 

политика в 18-те общини на област Пловдив през 2016 г., който бе предоставен в 

Министерски съвет на НССЕИВ към 28.02.2017 г. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Подготовка за Областна здравна карта на област Пловдив. 

В изпълнение на чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения Министърът 

на здравеопазването стартира процедура за изработване на Областна здравна карта на 

област Пловдив. В тази връзка Областният управител на област Пловдив, като председател 

на комисията, се ангажира със събирането на данните от общините. При добро 

взаимодействие и пълна съгласуваност информацията бе предоставена в Министерството 

на здравеопазването. Към настоящия момент се очаква издаването на заповедта на 

Министъра на здравеопазването за назначаване на комисията, за да започне тя своята 
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работа по създаването на обективна и защитаваща всички страни Областна здравна карта 

на област Пловдив. 

 

VI.  РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, 

ПРОЕКТИ  

РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Областният управител осъществява правомощията и функциите си при провеждане 

на държавната политика в областта на регионалното и иновационното развитие, 

евроинтеграцията, модернизиране на държавната администрация, етническите и 

интеграционните въпроси, заетостта, социалната политика, здравословните и безопасни 

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

организацията на транспорта, образованието и младежките дейности, като подпомага 

изпълнението й чрез действащите комисии, съвети, комитети и работни групи в Областна 

администрация – Пловдив, както и чрез участия във външни организации и структури като 

заинтересована страна, изпълняваща всички секторни политики на територията на област 

Пловдив. 

1.Свикани и проведени консултативни съвети, администрирани от отдел 

„Координация и европейска интеграция“: Областен съвет за развитие (ОСР) на област 

Пловдив; Постоянна комисия по заетост към ОСР; Постоянна комисия по социална 

политика към ОСР; Областен съвет по условия на труд; Областен съвет за сътрудничество 

по етническите и интеграционните въпроси; Регионален консултативен съвет по опазване на 

горите, дивеча и рибата – област Пловдив. 

2. Във връзка с реализацията на Работна програма за 2017 г. на Комуникационната 

стратегия на Република България за ЕС в частта й „Национален план“ Областна 

администрация – Пловдив изпълни проект „Българското председателство на Съвета на 

ЕС в Европейската година на културното наследство 2018 към предстоящото 

домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019 г.“ 

В изпълнение на проекта Областна администрация – Пловдив, съвместно с 

партньорите си Европейски информационен център „Европа директно“, Център 

„Образование за демокрация”, Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ и ОФ „Пловдив 2019“, организира и проведе през месец ноември 2017 г. пет 

информационни срещи в общините Хисаря, Карлово, Стамболийски, Асеновград и 

Първомай. През месец декември, като подкрепа на дейностите по подготовка на 

предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, бяха проведени културни 

инициативи в НЧ „Просвета“ – село Белащица, община „Родопи“; НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – гр. Раковски, НЧ „Любен Каравелов“ с. Куртово Конаре, община 

Стамболийски, и НЧ „Йосиф Добранов“ с. Житница, община Калояново.  

3. На 21 декември 2017 г. бе подписано рамково споразумение между Областния 

управител на област Пловдив и изпълнителния директор на Фондация „Пловдив 

2019“. Основен акцент в споразумението съставлява изпълнението на програмата на град 

Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година на основата на 

партньорството, взаимния интерес и подкрепа в сферата на културата и популяризиране на 

културното наследство. 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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1. Домакинство на Инициатива 16+1 

От 18 до 20 октомври 2017 г. в Пловдив се проведе Третата работна среща на 

областните управители по линия на Инициативата за сътрудничество между страните 

от Централна и Източна Европа и Китай 16+1, на която беше домакин областният 

управител Здравко Димитров. Форматът 16+1 е инициатива на правителството на 

Народна Република Китай, насочена към укрепване и разширяване на сътрудничеството 

между Китай и 16 страни от Централна и Източна Европа в областта на инвестициите, 

транспорта, финансите, науката, образованието, културата, туризма, здравеопазването, 

селското стопанство.  

Третата работна среща бе първата от срещите на областните управители по линия 

на Инициатива 16+1, която се проведе в Европа, и то именно в град Пловдив. Форумът 

включваше три приоритетни теми: „Култура и туризъм“, „Иновации и икономически зони“ 

и „Селско стопанство“.  

На срещата присъстваха делегати от Чехия, Словения, Черна гора, Румъния, Латвия, 

Естония, Унгария и седем провинции от Китай, посланици и ръководители на 

дипломатически мисии в България, заместник-министри, кметът на община Пловдив, 

областни и заместник областни управители от България, ректори на пловдивски 

университети, представители на бизнеса от област Пловдив, „Тракия икономическа зона“, 

„Агенция за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между 

Китай и страните от Централна и Източна Европа“ (АНСССКЦИЕ) и НПО. 

По линия на формата 16+1 от края на 2017 г. на територията на „Тракия 

икономическа зона“ функционира първият по рода си в Централна и Източна Европа 16+1 

Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други 

продукти с Китай и страните от Централна и Източна Европа. 

След подписването през май 2017 г. на съвместна декларация за създаване на 

Модерен селскостопански демонстрационен парк пилотният проект беше стартиран в 

Пловдивска област от Центъра за насърчаване на аграрното сътрудничество между Китай и 

страните от Централна и Източна Европа заедно с Аграрен университет – Пловдив.  

2. Сътрудничество със Санкт Петербург, Русия 

Вследствие на подписаното през 1998 г. споразумение за партньорство между Санкт 

Петербург и област Пловдив контактите между Правителството на Санкт Петербург и 

Областна администрация – Пловдив се активизираха от края на 2015 година. През 2017 г. 

Областният управител организира официална визита в област Пловдив от 1 до 4 март 2017 

г. на делегация от Правителството на Санкт Петербург, водена от вицегубернатора, г-н 

Сергей Мовчан.  

С цел подобряване на координацията и сътрудничеството между двете области 

създадената съвместна българско-руска работна група, председателствана от руска 

страна от Вицегубернатора на Санкт Петербург – г-н Сергей Мовчан, а от българска страна 

– от Областния управител на област Пловдив, продължи активно своята работа по линия на 

икономическия и културния обмен.  

От 27 до 30 май 2017 г. Областният управител на област Пловдив беше на 

официално посещение в Санкт Петербург по покана на Вицегубернатора на 

Правителството на Санкт Петербург – г-н Сергей Мовчан.  

Поводът за посещението беше честването на празника на „северната столица“ на 

Русия. По време на визитата пловдивската делегация участва в тържествата по случай 314 
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години от създаването на Санкт Петербург. На официалната среща в Смолни Областният 

управител на област Пловдив обсъди с г-н Сергей Мовчан всички договорености, които са 

постигнати и които предстоят в резултат на засиленото взаимодействие между 

Правителството на Санкт Петербург и Областна администрация – Пловдив от края на 2015 

г.  

По линия на договореностите от 22 до 26 юни 2017 г. по предложение на Областния 

управител трима от най-добрите пловдивски абитуриенти взеха участие в събитието 

„Алени платна“, което се провежда ежегодно и което през 2016 г. печели признание за 

най-добро събитие в Европа за млади хора. 

В продължение на двустранните диалози по време на 73-я Международен 

технически панаир Областна администрация –  Пловдив беше домакин на руска делегация 

от Санкт Петербург. На 26-ти септември 2017 г. в Областна администрация – Пловдив се 

проведе двустранна видеоконференция между представители на бизнеса и служители от 

администрациите на област Пловдив и Санкт Петербург. В хода на конференцията 

основният интерес от руска страна бе насочен към българските хранителни продукти и 

вина, както и към търговския обмен на фармацевтични продукти, кожени изделия и 

селскостопанска техника. 

По покана на Правителството на Санкт Петербург до Областния управител на 

област Пловдив, г-жа Евелина Апостолова – заместник областен управител на област 

Пловдив, взе участие в X-ия юбилеен Петербургски международен иновационен форум в 

периода 19.09. – 23.09.2017 г. 

3. Двустранни визити по повод отбелязването на 50-годишнината от 

подписването на българо-съветския договор за сътрудничество в дърводобивната 

промишленост на територията на Република Коми, Руска Федерация. 

На 13.07.2017 г. по покана на Областния управител на област Пловдив – г-н Здравко 

Димитров, на официално посещение в Пловдив бяха г-н Сергей Анатолиевич Гапликов – 

Ръководител на Република Коми, и Григорий Наскидович Саришвили – Постоянен 

представител на Република Коми при Президента на Руската федерация. Визитата беше 

съпътствана и от работна среща на гостите от Коми с български граждани, работили в 

северната руска република по спогодбата на Република Коми с Република България в 

дърводобивната промишленост. 

В периода 19 – 24 септември 2017 г. българска делегация с представители от област 

Пловдив посети Република Коми и участва в официалните събития по случай честването 

на 50-годишното двустранно сътрудничество.  

4. Сътрудничество с териториални области на Китайската народна република 

Във връзка с подписаното намерение за установяване на побратимени областни 

отношения от 2016 г. между област Пловдив, Република България, и провинция Хайнан, 

Китайска народна република, през 2017 г. продължиха двустранните консултации и обмен 

на информация. Във връзка с подготовката на споразумението за сътрудничество между 

област Пловдив и провинция Хайнан, КНР, в периода 15.11.2017 – 10.12.2017 г. трима 

млади музиканти, ученици от СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив, бяха изпратени на 

официална визита в Китай от Областния управител на област Пловдив – г-н Здравко 

Димитров. Те бяха придружени от Н. П. г-н Григор Порожанов – посланик на България в 

НР Китай. Младите музиканти представиха България на 18-ия Международен фестивал в 

провинция Хайнан, който се проведе в Хайкоу от 18-ти до 20-ти ноември 2017 г. 
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Ръководителят на офиса на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие в Шънджън – 

г-жа Сабина Попова, представи област Пловдив по време на срещата на лидерите на 

международните побратимени провинции.  

През 2018 г. предстои официалното подписване на споразумението за 

сътрудничество. 

5. Проект на споразумение за сътрудничество с Лвовска област, Украйна. 

През 2017 г. се подготви проект на споразумение за двустранно сътрудничество 

между Лвовската областна държавна администрация (Украйна) и Областна администрация 

– Пловдив (Република България), в което основен акцент е взаимният интерес в по-

нататъшното задълбочаване, укрепване и разширяване на икономическото, научно-

техническото и културното сътрудничество, ръководейки се от принципите на равенството 

и взаимната изгода в съответствие със законодателството на двете държави. 

През 2018 г. предстои официалното подписване на споразумението за 

сътрудничество.  

 

ПРОЕКТИ 

1. Областна администрация – Пловдив е партньор по реализирания през 2017 г. 

проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, 

Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и 

гражданство“ на Европейския съюз, изпълняван от Секретариата на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и 

Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) 

за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. 

За целта бяха организирани работни срещи и регионален форум с представители на 

Южен централен район от всички заинтересовани страни със специален фокус върху 

ромите и други уязвими групи.  

2. Областна администрация – Пловдив е партньор по изпълнявания проект 

„Музей на открито „Малтепе“ на община Марица, който се изпълнява в партньорство и с 

Регионален археологически музей – гр. Пловдив. Проектът е на стойност 805 961,61 евро и 

е със срок на изпълнение 18 месеца – от 28.08.2015 г. до 28.02.2017 г. Безвъзмездното 

финансиране е осигурено чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009 – 2014, Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ 

по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. Проектът 

успешно приключи с откриването на музейния комплекс през 2017 г. 

3. Областна администрация – Пловдив е асоцииран стратегически партньор по 

проект „Стратегии за интегриран, бавен (немоторизиран), зелен и здравословен 

туризъм“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 

транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020 г.“, изпълняван от Агенцията за 

регионално развитие с бизнес център за подпомагане на МСП (Пловдив, България). 

Проектът започна реализацията си в началото на 2017 г. Проектът се ръководи от Pons 

Danubii - Европейско обединение за териториално сътрудничество, Комарно, Словакия, и е 

на стойност 2,3 млн. евро. В тридесетмесечното изпълнение на проекта  (януари 2017 – 

юни 2019 г.) са включени 14 партньори от България, Хърватия, Германия, Австрия, 

Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Целта на проекта INSiGHTS е 

намирането на решения за превръщането на регионите в по-притегателни локации чрез 
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разработване на туристически стратегии, които се фокусират върху защитата на райони с 

природни и културни ресурси и върху разгръщането на потенциала им, свързан с 

динамичните тенденции към бавен (немоторизиран), зелен и здравословен туризъм. В 

Областна администрация – Пловдив са реализирани две работни срещи по проекта със 

заинтересованите страни за изготвяне на swot анализ и за изготвяне на визия към 

разработваната стратегията.  

4. Областна администрация – Пловдив се включи с институционалната си 

подкрепа по проект „Унаследяване и трансфер на бизнес в регионите – „STOB regions –  

Succession and Transfer of Business in Regions“ (2017 – 2019 г.) по Програма за 

междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020, изпълняван от 

Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на МСП (Пловдив, 

България). В Пловдив предстои международна среща с партньорите по проекта през м. 

март 2018 г., на която ще бъде представен профилът на региона, както и политиките в 

областта на приемствеността и трансфера на бизнес. 

 

VII. 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 2017 г. доклади са внесли 23 териториални звена на 

територията на област Пловдив, а именно: 

1. Министерство на образованието и науката, Регионално управление на 

образованието – Пловдив (РУО), 

2. Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив, 

3. ОД на ДФ „Земеделие“ – Пловдив, 

4. РЕКИЦ „Читалища“ – Пловдив, 

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

дирекция „Държавен резерв“ – Пловдив, 

6. Областна дирекция на МВР – Пловдив, 

7. Териториална дирекция на НАП – Пловдив, 

8. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Главна дирекция „Рибарство и 

контрол“, отдел „Рибарство и контрол“ Южна България – Пловдив, 

9. Регионална здравна инспекция – Пловдив, 

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

11. Национален осигурителен институт, Териториално поделение – Пловдив, 

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

храните – Пловдив, 

13. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив, 

14. Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане – 

Пловдив, 
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15. Министерство на финансите, Агенция „Митници“ – Пловдив, 

16. Агенция по вписванията – Пловдив, 

17. Дирекция „Регионална служба по заетост“ – Пловдив, 

18. Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция – Пловдив, 

19. Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“, 

20. Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в 

земеделието – Пловдив, 

21. Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие“ – 

Пловдив, 

22. Териториално звено ГРАО – Пловдив, 

23. Регионална дирекция по горите – Пловдив. 

 

Въз основа на постъпилата информация през 2017 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.  

IX. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ  

Във връзка с организацията и провеждането на предсрочни парламентарни 

избори, проведени на 26 март 2017г., Областният управител заедно с екипа на 

Областна администрация, изпълни законосъобразно и в срок ангажиментите си по 

организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите и 

националния референдум. В административна област Пловдив действат две 

Районни Избирателни Комисии - РИК16-гр.Пловдив и РИК17-Пловдив Област.  

Областният управител получи висока оценка за оргинизацията на предсрочните 

парламантарни избори от ръководителя на мисията на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа, Офис за демократически институции и човешки права Роман 

Якич, който беше на посещение с експерти от ОССЕ в Областна администрация – 

Пловдив. Якич и екипът му съставен от Барбара Малдонадо, Габриеле Кьотшау и Маша 

Янусевич, дългосрочни наблюдатели на Ограничена мисия за наблюдение на изборите в 

Република България, се запознаха с подготовката на работата на 16-та и 17-та Районни 

избирателни комисии и изразиха пълното си удовлетворение от перфектната организащия 

на изборния процес. Г-н Роман Якич изпрати благодарствено писмо. 

X.      УЧАСТИЕ    В    ИНИЦИАТИВИ    С    ПОДКРЕПАТА    НА    ОБЛАСТНИЯ 

УПРАВИТЕЛ 
За трети път по време на двата си мандата като Областен управител, Здравко 

Димитров събра дейци на науката, образованието, изкуството и културата, ректори и 

директора на училища, експерти в областта на културното наследство, читалищни и 

музейни работници, издатели, членове на творческите гилдии и представители на 

културните институти и медии, галеристи, актьори, певци, художници, общественици и 

депутати от Пловдив и областта на тържествено честване Деня на Светите братя Кирил и 

Методий, 11 май. Тържеството  се състоя и в навечерието на най-красивия, най- 

емоционалния  и  най-чистия българскипразник,  24  май,  почитан  от  всеки  българин, 

защото възхвалява духа на българската просвета, култура и славянската писменост, а 

Обласният управител има немерението да превърне събитието в традиция.
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XI. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ 

ПРИЕМЕН ДЕН 

Приемния ден на областния управител се  провеждаше  регулярно  през  годината. 

Гражданите подаваха своите сигнали, мнения становища, поставяха различни по 

характер въпроси и искаха съдействие. На приемните дни присъстваха юрисконсулти и  

директори  на  дирекции,  които  също  съдействаха  за  по  –  бързото  и ефикасно 

разрешаване на проблемите в населените места на област Пловдив. 

 

ИЗНЕСЕСНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

В периода 18 май – 26 юни и 28 септември – 5 ноември, Областният управител на 

Областна администрация - Пловдив организира и проведе 17 (седемнадесет) изнесени 

приемни в общините на територията на област Пловдив.  

Целта на тези приемни бе, на място, да бъдат поставени въпроси и проблеми, които 

касаят местните власти и населението на съответните общини. По време на срещите бе 

предоставена възможност да бъдат разгледани въпроси и проблеми от различно естество с 

молба за съдействие и консултация.  

Организацията, начина на оповестяването и участието по места бе предоставено на 

самите общини, с оглед преценката им за представяне на местните проблеми, както и за 

диалогичност и ползотворност на срещите.  

На базата на проведените разговори бяха набелязани възможностите и съответния 

алгоритъм за решаване на определени въпроси, в т.ч. и възможността за съдействие при 

решаването им. 

Повдигнатите въпроси могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

1. Въпроси и проблеми свързани с ВиК инфраструктурата и ВиК услугите: 

2. Проблеми, свързани с финансирането на дейностите за превенция на риска от 

наводнения и извършването на аварийно възстановителни работи - 6 бр. 

3. В областта на пътната инфраструктура се поставиха много въпроси за лошо 

състояние както на републиканските, така и на общинските пътища и за тяхното 

зимно поддържане, и за недовършени обекти. 

            Областният управител назначи комисия, която предварително разглежда исканията 

на общините отправени до МКВП МС. Всички целесъобразни искания на общините от 

област Пловдив са били подкрепени от областен управител и общините могат да разчитат 

на бъдеща подкрепа за всяко едно целесъобразно искане. 

 

В Областна администрация Пловдив се поддържа актуалното състояние на 

следните регистри, за чието своевременно актуализиране следи стриктно Областният 

управител, и които са публично достъпни на адрес www.opendata.government.bg : 
 

 - Регистър на имотите - държавна собственост, предоставени за управление на 

Областния управител на област Пловдив и съставени АДС; 

 - Областна транспортна схема – област Пловдив 

 - Регистър на язовирите на територията на област Пловдив 

 - Регистър на военните паметници на територията на Област Пловдив. 

 

http://www.opendata.government.bg/

