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УТВЪРЖДАВАМ! 

 

       ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: 

       (СТЕФАН МИРЕВ) 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИКшната 

2018 ГОДИНА 

(Чл.63 от Закона за администрацията) 

 

 

 

 

I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В съответствие с разпоредбата на чл.63 от Закона за администрацията, Годишният 

доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик за 2018 година отчита 

изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерски 

съвет.  

Настоящият Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик е 

съставен със структура и съдържание в съответствие с Програма за управление на 

правителството на Република България за периода 2017-2021 г.  

 В съответствие с Общите правила за подобряване на организацията на работата на 

Областните администрации (чл.5, ал.2), към годишния доклад за дейността на Областната 

администрация се изготвя анализ за цялостната дейност на администрацията и предложения 

за подобряването и в съответствие със заложените цели. Този анализ е съдържание на раздел 

III от настоящия доклад.  
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ 

 

1. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. 

ПРИОРИТЕТ 1: Подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз през 2018 г. 

Цел 1: Успешно Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение на Работната програма на Комуникационната стратегия на 

Република България за Европейския съюз за 2017 г. и Решение №501 на Министерския съвет от 

31 август 2017г., в област Пазарджик се проведоха:  

Среща на министрите на туризма на държавите членки на ЕС 

 Среща на министрите на туризма на държавите членки на ЕС. Събитието е в календара на 

Българското председателство на ЕС. Област Пазарджик бе представена от Областния 

управител, кметовете на общините Велинград, Пещера и Батак, и председателя на 

Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Велинград и Западни Родопи. Домакин на 

събитието бе българският министър на туризма Николина Ангелкова. Участваха еврокомисарят 

по вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия 

Елжбета Биенковска, генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН г-н 

Зураб Пололикашвили,  министри на туризма от ЕС 28, от Балканите и представители на 

бизнеса. 

Посещение на Дипломатическия корпус в област Пазарджик 

 Областният управител Стефан Мирев и кметът на Велинград бяха домакини на посещение на 

дипломатическия корпус в област Пазарджик. Посещението на дипломатическия корпус в 

областта бе посветено на края на първото Българско председателство на Съвета на ЕС. 

Събитието се организира от Министерството на външните работи, Министерството на туризма, 

Министерство на младежта и спорта и „БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Дипломатите  бяха в 

региона по покана на заместник-министър председателя по правосъдната реформа и министър 

на външните работи Екатерина Захариева. Гостите потеглиха с теснолинейка с ретро вагони от 

гара Септември до Велинград. Посетиха манифактура в гр. Костандово, където се запознаха с 

местните традиции в ръчното изработване на килими. Кметът на Велинград направи 

презентация на тема "Велинград - СПА столица на Балканите." Дипломатите разгледаха и 

високопланински спортен комплекс "Белмекен", където се запознаха с възможностите за 

подготовка, тренировки и възстановителна дейност на спортисти. В рамките на визитата 

вицепремиерът Екатерина Захариева взе участие и в обществена дискусия за бъдещето на 

Европа с младежи Дискусията беше на тема „Равносметка на Председателството на България и 

как виждаме бъдещето на ЕС – ролята на младите хора" В събитието участва и ръководителят 

на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.  

Информационна кампания със земеделски производители от региона, в контекста на 

приоритетите в земеделския сектор по време на председателството на страната на Съвета на 

ЕС. 

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, областният 

управител на Пазарджик  и директорът на ОД „Земеделие“, проведоха информационна среща 

със  земеделски  производители от област Пазарджик. Срещата в Пазарджик е част от 
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информационната кампания на МЗХГ, в нея участваха и експерти от министерството. Д-р 

Василева разясни на присъстващите приоритетите в земеделския сектор, които страната ще 

поддържа по време на председателството на  Съвета на Европейския съюз. Основните теми 

бяха свързани с Общата селскостопанска политика след 2020 година, прилагането на схемите и 

мерките за подпомагане на  Програмата за развитие на селските райони за 2018 г, Директните 

плащания, както и новостите свързани с информационната  система ИСУН. 

Представители на институции от област Пазарджик участваха в международна конференция 

посветена на пътната безопасност  

Форумът бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. и се 

проведе с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Конференцията е организирана от Сдружение "Българска Браншова Асоциация Пътна 

Безопасност", Международната пътна федерация и Европейската пътна федерация.  Утвърдени 

международни и български лектори и експерти, представиха по време на конференцията 

успешния световен опит, добрите практики, иновативни технологии и възможни решения за 

подобряване на пътната безопасност и намаляване на броя на жертвите на пътя. Събитието 

осигури платформа за диалог по темата между всички заинтересовани страни на регионално, 

европейско и световно ниво – институции, неправителствен сектор, академични среди и други. 

2. Външна политика 

ПРИОРИТЕТ 2: Активно участие в изработването и реализирането на европейска политика и 

задълбочаване на двустранните политически, икономически и културни отношения със 

страните от Югоизточна Европа. 

Цел 2: Европейска интеграция. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:    

Областният управител участва в работно посещение на българските областни управители в  

Европейската комисия 

По покана на Представителството на Европейската комисия в България, областните управители 

от страната участваха в работно посещение в Европейската комисия в Брюксел. Програмата на 

информационната визита включваше представяне на Европейската комисия като институция и 

функционирането й. Пред областните управители беше презентиран процесът на вземане на 

решения в Европейския съюз, свързани с представянето на различни европейски политики и 

теми. В рамките на двудневния форум бяха обсъдени отделни секторни политики, сред които 

общата селскостопанска политика за бъдещето на храните и земеделието, енергийно-

транспортната мрежа в Европа, предизвикателствата за разширяване на ЕС и възможностите за 

страните от Западните Балкани. Сред обсъжданите теми бяха: „Политика на сближаване и 

Европейски Структурни и Инвестиционни фондове – Настояще и бъдеще“, „Хуманитарна 

помощ и гражданска защита“, както и „Бюджетът на Европейския съюз“. 

Областният управител на Пазарджик се срещна със Заместник министъра на земеделието на 

Андалусия, Испания, в рамките на проект „REGIONS 4FOOD“ 

В периода 21-22 юни 2018 г. областният управител Стефан Мирев взе участие в първа среща по 

проект „REGIONS 4FOOD“ – „REGIONal Strategies 4 FOOD“ – „Регионални стратегии за храни“, 

финансиран по Програма Интеррег Европа на ЕС. Областна администрация Пазарджик е 
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единственият български партньор по проекта, в който участват представители на  седем страни 

от Европейски съюз.  

Втора годишна среща на областните управители в Европейската комисия 

Заместник областният управител Йордан Кожухаров участва във Втората годишна среща на 

областните управители в Европейската комисия и Комитета на регионите. Сред дискутираните 

теми на срещата бяха: Регионално развитие и сближаване; Бюджетът на ЕС; Обща 

селскостопанска политика; Бъдещето на Европа - изборите за Европейски парламент през 2019; 

Новите досиета в Комитета на регионите. В рамките на визитата се проведоха дискусии в 

Европейската комисия и Комитета на регионите относно новата кохезионна рамка, процеса на 

взимане на решения в ЕС, както и различните европейски политики в светлината на настоящите 

световни предизвикателства.  

Национална конференция „Успешни и иновативни социални политики в общините на 

България" се проведе в град Пазарджик 

Форумът се организира от община Лесичово по проект "Обмяна на опит и добри практики за 

успешно местно самоуправление. От името на областния управител Стефан Мирев, главният 

секретар на Областна администрация поздрави община Лесичово за успешното приключване 

на проекта и постигнатите резултати в партньорство с италианското сдружение "Ил Пиоппо 

онлус - Ла Импреса" и Регионален фонд ИГА Пазарджик. Основните цели на проекта са 

свързани с транснационалното сътрудничество между Италия и България чрез трансфер и 

въвеждане на социални иновации и добри практики в местните политики на социално 

включване и борба с бедността. В рамките на конференцията бяха представени постигнатите 

резултати от процеса на проучване, трансфер и внедряване на две социални практики от 

община Неапол в условията на община Лесичово: „Център са социални инициативи и 

иновации" и „Планиране и реализиране на социални и здравни политик". Проведоха се 

дискусии, насочени към възможностите за включване на местните власти и доставчиците на 

социални услуги в прилагането на двете социални практики на територията на област 

Пазарджик и страната. 

Цел 5: По-нататъшно задълбочаване на двустранните политически, икономически и културни 

отношения със страните от Югоизточна Европа. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Отчетната 2018 година бе втората година от изпълнението на проект EVOTION за 

формулиране на политики в общественото здравеопазване, финансиран по програма Хоризонт 

2020 на ЕС. Проектът включва изпълнение на изследователски и развойни дейности в областта 

на слуховите увреждания, основано на съчетаване на аналитични "големи данни" със 

симулационни модели. Областна администрация Пазарджик участва активно в определянето 

на техническите изисквания към функционалността на платформата, чрез която ще се 

осъществява събирането, анализът и моделирането на данните. Това бе осъществявано в 

активно партньорство с университетите, научните институти и ИКТ организациите, участващи в 

проекта, които са представители на 8 държави от ЕС, включително Хърватия и Гърция. 

Във връзка с разработено предложение за нов проект AGRIDIGI по програма Хоризонт 2020 за 

изграждане на интегрирана международна онлайн платформа за „големи данни“ и за 

оперативна съвместимост на регионални платформи за дигитални услуги за земеделието 

работихме съвместно с федерацията на пчеларски сдружения ROMAPIS – Румъния. Обсъдено 

бе как, при одобрение на предложението, техни членове да участват в ръководено от Областна 

администрация Пазарджик пилотно прилагане на цифрова технология за пчелни кошери и 
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интегрирането на данните в разработена по проекта платформа. Крайната цел на проекта е да 

съдейства за цифровизацията на селскостопанския сектор. 

Областният управител на Пазарджик и Генералния консул на Турция в Пловдив Хюсеин 

Ергани обсъдиха организацията на българо-турски бизнес форум в Пазарджик  

За да се стигне до по-устойчив и ползотворен ефект от създадените вече бизнес контакти, по 

време на първата среща през 2017г., двете страни обсъдиха организирането и провеждането 

на втори бизнес форум с участието на представители на бизнес средите от българска и турска 

страна. Предварително ще бъдат уточнени секторите, към които има интерес за бизнес 

партньорство от българска и турска страна. Предвижда се бизнес-форумът да се проведе през 

м. март-април 2019г. в област Пазарджик. В рамките на събитието ще бъде организирана и 

културна програма. На проведената работна среща между областния управител на Пазарджик 

и Генералният консул на Турция в Пловдив, присъства и Мехмет Али Ердем – търговски аташе в 

Генералното консулство. 

3. Регионална политика 

ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано регионално развитие. 

Цел 11: Подкрепа за опорни центрове в периферни райони от националната полицентрична 

мрежа. 

Цел 12: Намаляване на регионалните различия в степента на икономическото, социалното и 

териториалното развитие. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  Дейност на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик: 

През 2018 г. бяха проведени три изнесени заседания на Областния съвет за развитие на Област 

Пазарджик. На заседанията бяха канени Народните представители от 13 МИР Пазарджик, както 

и различни ръководители на териториални звена от областта. 

Първото заседание се проведе на 1 февруари  2018 г. в гр. Велинград. Бяха обсъдени следните 

теми и взети следните решения: 

 Дискусия по въпросите за почистване на речните корита в Област Пазарджик и състояние 

на язовирите в Област Пазарджик водена от г-н Стефан Мирев Областен управител на 

Област Пазарджик. 

 Инвестиционна програма на Областно пътно управление Пазарджик за 2018г. с доклад от 

представител на ОПУ – Пазарджик. 

 Бяха разгледани и актуални въпроси от Община Велинград, представени от кмета на 

общината г-н Костадин Коев. 

Второто заседание се проведе на 14 юни  2018 г. в гр. Стрелча. Бяха обсъдени следните теми и 

взети следните решения: 

 Представяне и обсъждане на определените три варианта за нов териториален обхват на 

районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България. 

 Представяне и обсъждане на разработка „Картиране на системата от стратегически 

документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната 

политика за регионално развитие“. 

 Дискусия относно състоянието на язовирите в Област Пазарджик с представители на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. 
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 Проблеми и предизвикателства в областта на околната среда в Област Пазарджик – 

дискусия водена от г-жа Антоанета Горчева - Директор на Дирекция в РИОСВ 

Пазарджик. 

 Проблеми и предизвикателства в областта на образованието в Област Пазарджик 

презентация на г-жа Валентина Кайтазова - Директор на РУО Пазарджик. 

 Представяне на Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Пазарджик 2016 – 2017 г. от г-жа Мария Танева 

- Гл. експерт в РДСП Пазарджик. Беше взето решение за съгласуване на оценката. 

 Предприети действия от страна на АПИ за привеждане на изкуствените неравности и 

пешеходните пътеки в съответствие с нормативните изисквания. Съвместни действия на 

АПИ и общините, с доклад от инж. Мария Петкова - представител на ОПУ – Пазарджик. 

 Кметът на Община Стрелча г-н Стойно Чачов представи актуални въпроси от Община 

Стрелча. 

 По предложение на община Септември беше взето решения за подкрепа за 

изграждането на околовръстен път на гр. Септември, Област Пазарджик. Решението 

беше изпратено на АПИ и беше потърсена подкрепата на Регионалния съвет за 

развитие на Южен централен район, който на свое заседание прие решение за 

подкрепа на предложението. 

Третото заседание се проведе на 18 октомври 2018 г. в гр. Сърница. Бяха обсъдени следните 

теми и взети следните решения: 

 Представяне и обсъждане на предложенията за промени в Закона за регионалното 

развитие. Дискусия и подготовка на становище на ОСР на Област Пазарджик за 

предвидените промени. Представяне направи г-жа Гергана Калоянова – гл. експерт в 

Областна администрация Пазарджик и Секретар на ОСР. Беше взето и решение на 

Съвета за подкрепа направените предложения за промени в Закона за регионалното 

развитие, с изключение на заложеното отпадане на стратегическите документи за 

регионално и пространствено развитие на ниво 3 (област) и отпадането на Областния 

съвет за развитие, като орган за управление на регионалното развитие на ниво 3 

(област). Решението беше изпратено на МРРБ в рамките на обществените консултации 

по проекта на ЗИД на ЗРР. Промените не са осъществени на този етап – предложението 

е върнато за преразглеждане от Министерския съвет в МРРБ. 

 Направена беше презентация от г-н Никола Гечев- Директор Корпоративни продажби 

Vivacom, по следните теми: 

o Видеонаблюдение и решения в сферата на сигурността, базирани на прилагане 

на изкуствен интелект;  

o Облачни технологии и прилагането им в помощ на администрацията;  

o Решения за наблюдение на околната среда и превенция на последствията от 

природни бедствия  

o Smart city технологични решения за управление на транспорта, трафика, нивото 

на шума, водите и електроенергията. 

 За координация и съвместни дейности на ОД на МВР и общините и КАТ Пътна полиция 

и общините докладва г-н Иван Дончев - Н-к отдел „Охранителна полиция“ при ОД на 

МВР Пазарджик. 
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 Предприети действия от страна на АПИ за привеждане на изкуствените неравности и 

пешеходните пътеки в съответствие с нормативните изисквания. Съвместни действие на 

АПИ и общините, като дискусията беше водена от инж.Мая Шимбова - Директор на ОПУ 

– Пазарджик. 

 Проблеми и предизвикателства в областта на околната среда в Област Пазарджик с 

докладчик г-н Панайот Далакчиев – Заместник Директор на РИОСВ Пазарджик. 

 г-н Неби Бозов, Кмет на Община Сърница постави за обсъждане следните три въпроса: 

o Създаване на ВиК Асоциация между Община Велинград и Община Сърница 

o Планирани ремонти на пътя Велинград – Сърница 

o Управление на отпадъците - въпроси към представители на РИОСВ. 

 

Дейност на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. 

През 2018 г. Областният управител участва в четири заседания на РСР на ЮЦР, като  първите 

две бяха председателствани от него в гр. Пазарджик. 

Първото заседание се проведе на 29 март 2018 г. в гр. Пазарджик с участието на г-жа Деница 

Николова – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Бяха 

обсъдени следните теми и взети следните решения: 

 Представяне и обсъждане на определените три варианта за нов териториален обхват 

на районите от ниво 2 (NUTS 2) в Република България;  

 представяне и обсъждане на разработка „Картиране на системата от стратегически 

документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната 

политика за регионално развитие“;  

 осигуряване на средства в бюджетите на Областните администрации за почистване на 

речните корита извън урбанизираните територии и осигуряване на целеви средства в 

бюджета на Областна администрация Пловдив за изграждане на система за 

оповестяване, включваща срутището, намиращо се на 600м. от стената на яз. Кричим 

(посока Девин), короната на язовирната стена на яз. Кричим, поречието на р. Въча до 

гр. Кричим, включително град Кричим и другите населени места в поречието на река 

Въча под гр. Кричим, до вливането й в река Марица. 

Второто заседание се проведе на 28 юни 2018 г. в гр. Пазарджик. Бяха обсъдени следните теми 

и взети следните решения: 

 Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 

г.)  за 2017 г. ;  

 избор на заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.07.2018г. - 31.12.2018г. 

под председателството на Областния управител на Област Хасково;  

 представяне на новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.; 

приложение на блокчейн (Blockchain) технологиите в туризма;  

 представяне на напредъка на проект INSiGHTS - Интегрирани стратегии за бавен, зелен 

и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-

2020";  
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 представяне на информация за изпълнението на операциите по оперативните 

програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ) за периода 2014-2020 г.;  

 подкрепа за отпускане на финансови средства за изграждане на Околовръстен път на 

гр. Септември, Област Пазарджик;  

 подкрепа за изграждане на транспортна връзка между с. Фотиново в община Батак, 

област Пазарджик и с.Селча в община Девин, област Смолян. 

Третото заседание се проведе на 3 октомври 2018 г. в гр. Хасково. Бяха обсъдени следните 

теми и взети следните решения: 

 Представяне и обсъждане на актуални въпроси, касаещи пътната инфраструктура на 

област Хасково (Път III-5509 „Свиленград – Щит – Маточина“;  

 Път III-807 „Върбица – Скобелево“;  

 Път III-559  „Тополовград – Светлина“);  

 представяне и обсъждане на проблем с организацията на движението на товарните 

автомобили по трасето към ГКПП „Капитан Андреево“;  

 докладване за напредъка по взети решения на Регионалния съвет за развитие на Южен 

централен район;  

 представяне на проект за „Международно Висше Училище по Информатика и 

Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ в гр. Пловдив – частно висше училище по чл. 

14 от Закона за висшето образование, и приемане на решение за подкрепа на неговото 

създаване;  

 дискусия с представители на Световна банка и на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството относно предвиждани промени в изпълнението на 

политиката за регионално развитие в страната. 

Четвъртото  заседание се проведе на 17 декември 2018 г. в гр. Хасково. Бяха обсъдени 

следните теми и взети следните решения: 

 Представяне и обсъждане на Междинната оценка на изпълнението на Националната 

стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;  

 обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на 

Регионалния съвет за развитие на Южен централен район през 2019 г.;  

 избор на заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г. 

под председателството на Областния управител на Област Пловдив;  

 представяне на постигнатото от Агенция за регионално развитие с Бизнес център за 

подпомагане на малки и средни предприятия - Пловдив по проекти INSiGHTS и STOB 

regions;  

 представяне на информация за напредъка по изпълнението на операциите по 

оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. Предстоящи за обявяване процедури през 

2019г.  

4. Социална и демографска политика 

ПРИОРИТЕТ 7: Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда. 

Цел 26: Повишаване предлагането на подготвена съгласно потребностите на работодателите 

работна сила. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2018г. са проведени общо 4 заседания на Комисията по заетостта към 

Областния съвет за развитие на област Пазарджик.  

На 13 февруари 2018 Комисията по заетостта проведе първото си редовно заседание за 2018 

година с дневен ред, включващ съгласуване на обобщено предложение за държавен план-

прием по реда на чл.52(1)т.4 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование, за познаване с Национален план за действие по 

заетостта за 2018 година (НПДЗ 2018) – приоритети и програми, обсъждане и приемане на 

Приоритети и план за дейността на Комисията по заетостта за 2018 година, предложение до 

Областния управител за състава и организацията на дейността на работната група по чл.7а(2) 

ППЗНЗ. 

На 26 март 2018 Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Пазарджик 

проведе своето второ, редовно, заседание за 2018. Комисията обсъди Информация за 

потребностите на работодателите от работна сила в област Пазарджик към 1 март 2018. 

Информацията бе изготвена въз основа на обобщените електронни анкети на 247 

работодатели от областта и съдържа анализ на споделените от тях потребности от работна 

сила. Според споделеното в анкетите, с най-висок приоритет при подбора на назначаваните 

кадри са позитивните лични качества и мотивация и отговорността към работата, последвани 

от готовност за обучение на работното място. У работодателите доминира нагласа за това 

компетентности и квалификации да се придобиват, повишават и валидират в хода на работата, 

под контрола на работодателя и спрямо неговите специфични потребности от работна сила. Те 

предпочитат наеманите да се включат в обучение на работно място и по време на работа - по 

професия или компетентности - от наставник (чл. 230 от КТ) и с финансовата подкрепа на 

държавата чрез програмите за заетост. Знанията, уменията и нагласите за въвеждане на нови 

технологии, оборудване, продукти и др, за самоконтрол и дисциплина, за работа с клиенти и за 

работа под напрежение формират общ комплекс компетентности, от който работодателите 

декларират потребност с най-висок приоритет и степен на съгласие. Близо 25% от отговорилите 

работодатели посочват като необходими за притежаване от търсените от тях кадри ключовите 

компетентности: Инициативност и предприемачество. (способности за адаптиране към 

промени, за работа в екип, поемане на отговорност за собствените действия, определяне на 

постижими цели, мотивация за успех.), Общуване на роден език (способност да се изразяват и 

анализират мисли, чувства и факти в устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и 

писане), и да се общува в подходящата езикова форма в разнообразен социален и културен 

контекст — образование и Умение за учене (умения за организиране и контролиране процеса 

на учене; способност за усвояване и прилагане на нови знания). 

Г-жа Фани Николова от ДРСЗ представи на заседанието условията, съгласно Покана на 

Министъра на труда и социалната политика за разработване на Регионална програма за заетост 

и обучение 2018. Съобщено бе, че определената за Област Пазарджик квота за 2018 година 

възлиза на 377 367 лева. Тя бе достатъчна за осигуряване, в съответствие с условията на 

програмата, на заетост в обществено полезни дейности на общо 93 лица за 6 месеца на 8 часов 

работен ден. В случай на назначаване на 6 часов работен ден, броят на назначените лица 

можеше да се увеличи пропорционално. Комисията по заетостта взе решение за предложение 

до Областен управител за поименен състав на комисия по чл.25а, ал.3 ППЗНЗ, която да оцени и 

класира предложенията на общините и да състави проект за Регионалната програма за заетост 

за 2018 година. Комисията по заетостта одобри и методика за оценка на проектните 

предложения, съдържаща коефициенти по приоритети на целевите групи по програмата - 

безработни лица с трайни увреждания, безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. 
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младежи, които нито се обучават, нито са заети,  безработни над 50-годишна възраст, 

безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни 

без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни без или с 

ниска степен на придобито образование (включително от ромски произход) , продължително 

безработни лица и неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица . 

На 27 април 2018 г. се проведе трето заседание на Комисията по заетостта, на което бе 

одобрена  Регионалната програма за заетост на област Пазарджик за 2018 г. по реда на 

чл.25а(8) ППЗНЗ. От представеното предложение на Програмата стана ясно, че за срок от шест 

месеца в област Пазарджик ще бъдат назначени на работа общо 98 лица (79 на пълен 8-часов и 

19 на непълен 6-часов работен ден). Размерът на исканите финансови средства за област 

Пазарджик е 375 948 лв. Предвидено е Програмата да стартира на 1 юни 2018. и да продължи 

до 31 декември 2018. Регионалната програма за заетост на област Пазарджик 2018 

предвиждаше заетост за: Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г. младежи, които нито 

се обучават, нито са заети – общо 14 лица; Безработни над 50-годишна възраст - общо 49 лица; 

Безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация - общо 9 

лица; Безработни без или с ниска степен на придобито образование (включително от ромски 

произход) - общо 13 лица ; Безработни лица с трайни увреждания - общо 3 лица; 

Продължително безработни лица - общо 10 лица. Очакваните резултати бяха за подобрена 

жизнената среда и качеството на живот в 33 населени места, с над 100 благоустроени и 

поддържани обекти на публичната инфраструктура.  

На 18 октомври 2018 Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие проведе свое 

четвърто редовно заседание. Комисията изслуша Информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в област Пазарджик към 17 септември 2018. Информацията бе 

изготвена въз основа на резултатите от второто за 2018 година онлайн проучване, което 

Агенцията по заетостта провежда сред работодателите в страната. В срока на провеждане на 

проучването от работодатели от Област Пазарджик в системата са валидно въведени 

електронни формуляри от общо 290 работодатели, което сравнено с броя на 247 работодатели, 

участвали в първото за 2018 пилотно проучване, отбелязва ръст от 17%. Анализът на 

резултатите сочи, че половината от анкетираните работодатели (50,4%) осъществят стопанска 

дейност в областта на индустриалните и производствени дейности и търговията. С най-висок 

приоритет при подбора на назначаваните кадри, според анкетираните, са позитивните лични 

качества за самоконтрол и дисциплина – 74,5% от анкетираните работодатели ги посочват за 

най-необходими. Поставянето на първо място (с 29,7%) сред ключовите компетентности на 

инициативността свидетелства за повишените очаквания на работодателите към степента на 

ангажираност на наетите от тях към бизнеса им. В Област Пазарджик 60,3% от анкетираните 

(общо 175 от 290 работодатели) имат намерение в следващите 6 месеца да назначават нов 

персонал. Над четири пети от работодателите (76,6%) са с нагласа да предложат постоянна 

заетост. Комисията по заетостта изслуша и информация за изпълнение на регионална програма 

за заетост на Област Пазарджик за 2018. Общата оценка за програмата бе положителна. Заедно 

с това, се установи, че в община Септември не е сключила договори за участието в програмата, 

което е довело до загуба на 9,2% от квотата на областта на заетите лица по програмата в 

човекомесеци и 9,6% от финансирането за област Пазарджик. В резултат, ефективността и 

ефикасността на реализацията на програмата в областта са съществено намалени. Комисията 

по заетостта обсъди причините за неизпълнението. Комисията обсъди условията и реда за 

вътрешната си комуникация във връзка с преминаване на държавната администрация от 1 

ноември 2018 към електронен документооборот.  
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ПРИОРИТЕТ 8: Гарантиране на правата на всички деца. 

Цел 32: Подобряване на нормативната уредба в областта на гарантирането на правата на 

децата. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект 

„Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните 

услуги и социалното подпомагане“ по Оперативно програма „Развитие на човешките ресурси 

„2014-2020. Реализира се нов модел за закрила на деца и възрастни в специфични кризисни 

ситуации. Дейностите ще допринесат за по-добра политика в сферата на социалните услуги и 

ще стимулират развитието на персонала работещ в социалната сфера. Проектът трябва да бъде 

изпълнен до края на 2019 г. 

Областна администрация  Пазарджик беше домакин на семинар на тема „Координационен 

механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“ -  път към дългосрочното 

прекратяване на домашното насилие, организиран от Фондация „Асоциация Анимус” и Фонд 

за превенция на престъпността ИГА. Събитието е част от националната инициатива за 

популяризиране и подобряване на проекта на Координационен механизъм за помощ и 

подкрепа на пострадали от домашно насилие. Еврокомисарят Мария Габриел, зам.-

председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската 

делегация в Групата на ЕНП, отправи видео обръщение към участниците. Обсъдиха се 

проблеми в междуинституционалното  сътрудничество с участието на Областен координатор за 

домашно насилие, ОДМВР – Пазарджик, съдии от Районен и Окръжен съд – Пазарджик, 

Окръжна прокуратура Пазарджик, представители на институциите, предоставящи социални 

услуги. Ще бъдат представени успешни нови модели на работа по превенция на домашното 

насилие., както и действащите услуги за подкрепа на домашно насилие на територията на 

общините в област Пазарджик 

ПРИОРИТЕТ 10: Осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги и 

деинституциализация. 

Цел 34: Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги, с цел 

подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и ефективността на 

социалните услуги. 

Цел 35: Продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: В областна администрация Пазарджик се проведе обществено обсъждане на 

проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Нормативната промяна в закона за 

социалните услуги бе подложена на обществено обсъждане след постъпило писмо на 

Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Нормативният акт урежда 

специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, 

финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Целта на 

обсъждането бе всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената 

от Министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона. Всички 

предложения и препоръки трябва да бъдат предоставени в писмен вариант в областна 

администрация Пазарджик до 5 юли, за да бъдат обработени и изпратени до МТСП в срок до 7 

юли. По покана на областния управител в дискусията се включиха представители на общините, 

ръководители на институции – Социално подпомагане, Бюра по труда, РЗИ, РУО Пазарджик, 

управители и доставчици на социални услуги от областта. Към настоящия момент на 

територията на област Пазарджик са разкрити и действат 72 услуги държавно делегирана 
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дейност – 5 от тях са специализирани институции, 35 са резидентен тип и 31 услуги в 

общността. Предвид актуалното състояние на системата от услуги в област Пазарджик и 

нарастващата потребност от дългосрочна грижа за възрастните хора и лицата с увреждания, 

участниците в дискусията акцентираха в бъдеще да се развиват активно мобилните социални 

услуги. Те ще осигурят достъп до услуги в семейна среда за възрастни и самотни хора, лица и 

деца с увреждания, живеещи в малките населени места. Целта е услугата да отиде при 

клиента, по адреси в селата, в дома на лицето. В последствие министърът на труда и 

социалната политика, в свое писмо до Областния управител, благодари за проведеното 

обществено обсъждане и увери, че получените предложения и препоръки ще бъдат отчетени 

при подготовката на проектозакона. И наистина, част от направените в Пазарджик 

предложения могат да бъдат намерени в проекта, представен от Министерски съвет в 

Народното събрание, който в момента на изготвянето на този доклад преминава през второ 

четене.  

ПРИОРИТЕТ 11: Гарантиране на правата на хората с увреждания 

Цел 36: Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на 

хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-

икономическата им защита. 

Цел 37: Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на 

хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост, ефективно управление и 

контрол на финансовите средства и облекчаване на административната процедура. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Подкрепа Дейността на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания в град Пазарджик 

Отбелязана бе седмата годишнина от създаването на единствения в страната Център за 

социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания. Специален гост на 

събитието беше заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. 

Седем години по-късно това място остава първото и единствено такова в страната, като 

предоставя психологична подкрепа, рехабилитация, трудотерапевтична дейност на 

нуждаещите се. Заместник областният управител Петър Белчев придружи зам.-министър 

Димитрова по време на работната среща в община Пазарджик, на която присъстваха 

директори на дирекции "Социално подпомагане", управители на социални услуги за деца, 

възрастни и хора с увреждания, представители на общини от област Пазарджик, с които 

обсъди възможностите за подобряване на качеството на социалните услуги в областта. 

Подкрепа на Кампанията „Великден за всеки“ 

Областният управител на Пазарджик отправи публично призив към всички жители на областта 

да се присъединят към третото издание на националната кампания "Великден за всеки" - 

"Дари празник на баба и дядо", която се провежда под патронажа на омбудсмана на 

Република България Мая Манолова. Кампанията стартира е насочена към подпомагане на най-

уязвимата част от българското общество – пенсионерите. 

ПРИОРИТЕТ 12: Постигане на по-висок жизнен стандарт, чрез партньорство с бизнеса, 

гражданите и социалните партньори. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Продължава дейността в рамките на Работна група „Регионална партньорска 

мрежа“, създадена със заповед на Министъра на икономиката във връзка с изпълнение на 
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целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 

г.(ИСИС). Представители на сдруженията на предприемачите в Пазарджик и Панагюрище, 

регионалните представители на национално представени работодателски организации, и 

конкретни водещи иновативни предприятия от област Пазарджик бяха поканени да участват в 

организираните от Министерството на икономиката през юни 2018г. годишни тематични 

семинари за представяне на напредъка по изпълнението на ИСИС и актуализация на 

определените тематични подобласти за Южен централен район на планиране. 

В рамките на започналото през м. юни 2018 г. изпълнение на проект Region 4Food. „REGIONal 

Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution (Регионални стратегии за храни 4.0 Революция), финансиран по 

програма „Интеррег Европа“, ОА-Пазарджик привлече като заинтересовани страни 

представители на местни производители на селскостопански продукти и фирми от 

хранителната промишленост, които наред с представителите на публичните институции, 

академични и научни организации и организации на гражданското общество, да участват в 

изпълнение на дейностите по проекта с оглед предприемане на мерки за цифровизация на 

аграрно-хранителния сектор на ниво политики. Беше проведена първа среща с представители 

на посочените четири вида организации, на която беше представен проектът и обсъдени 

бъдещите дейности. 

С част от партньорите по проект Region 4Food беше разработено предложение за нов проект по 

програма Хоризонт2020 за изграждане на интегрирана международна онлайн платформа за 

„големи данни“ и за оперативна съвместимост на регионални платформи за дигитални услуги 

за земеделието. В рамките на тази дейност работихме съвместно с ИТ стартъп фирма Bee Smart 

Тechnologies, София, които бяха привлечени като партньор – доставчик на цифрова технология 

за пчеларството в област Пазарджик. По същото предложение бяха привлечени за участие 

регионално пчеларско сдружение „Акация“ – Панагюрище и Съюз на българските пчелари, 

както и федерацията на пчеларски сдружения ROMAPIS – Румъния. С тях бяха обсъдени 

параметрите на участие на техни членове в пилотни демонстрационни дейности за внедряване 

на цифровата технология и подаване на данни в интегрирана международна платформа, в 

случай на одобрение и финансиране на предложението. 

Успешно сътрудничество беше осъществено през 2018 г. с компанията VIVACOM. В рамките на 

едно от заседанията на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик в гр.Сърница беше 

направена презентация от г-н Никола Гечев- Директор Корпоративни продажби на Vivacom, по 

следните теми: Видеонаблюдение и решения в сферата на сигурността, базирани на прилагане 

на изкуствен интелект;  Облачни технологии и прилагането им в помощ на администрацията;  

Решения за наблюдение на околната среда и превенция на последствията от природни 

бедствия;  Smart city технологични решения за управление на транспорта, трафика, нивото на 

шума, водите и електроенергията. Част от кметовете на общини показаха интереса си в някои 

от услугите, които предлага компанията за публичните власти в областта на 

видеонаблюдението и др. 

5. Обществен ред и сигурност 

Цел 44: Повишаване сигурността на страната. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Проведено обучение „Планиране въз основа на сценарии и в условията на несигурност“ 
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На 25 и 26 януари 2018 година, в Областна администрация Пазарджик се проведе обучение на 

сборна група от 25 държавни служители на тема „Планиране въз основа на сценарии и в 

условията на несигурност“ . Обучението се проведе като дейност по Проект  „Работим за 

хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на 

съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз, изпълняван от Института по публична администрация в 

София. В обучението взеха участие 25 висши държавни служители, ръководни служители и 

експерти с аналитични и контролни функции от Областна администрация Пазарджик и 

Общинска администрация Брацигово. По време на обучението участниците придобиха 

компетентности относно моделирането и прогнозирането на системи в условия на несигурност 

и използването на сценарии при планиране и определяне на политики и програми за 

управление.  В практическите упражнения на планиране чрез сценарии бяха използвани 

реални и актуални данни относно демографската динамика и урбанизацията в страната и 

Област Пазарджик и по-специално тази на младите хора на възраст от 15 до 34 години, както и 

бяха разработени сценарии за решаване на актуални проблеми в сферата на здравеопазването 

и образованието, а така също и за реализация на проекти за развитие на културата в местните 

общности. 

ПРИОРИТЕТ 16: Противодействие на тероризма, организираната престъпност и корупцията. 

Цел 48: Ефективно противодействие на тероризма, организираната престъпност и 

корупцията. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: На територията на област Пазарджик е разположен един от  Центровете за 

специализация и професионална подготовка към Академията на МВР. На  тържествени  

церемонии  в  Центъра  за  специализация  и  професионална подготовка в Пазарджик при 

Академията на МВР, над 300 стажанти положиха клетва за спазване нормите на Етичния кодекс 

на служителите в МВР. Представители на ръководството на Областна администрация 

присъстваха на събитията в ЦСПП Пазарджик. Стажантите са назначени в СДВР, в Дирекциите 

„Гранична полиция“ „Жандармерия” при Главна дирекция „Национална полиция”. 

жандармерийски  управления  в  София,  Пловдив,  Варна  и  Бургас.  След  кратък  период  на 

въвеждане в работата те ще изпълняват на терен в пълен обем функциите вменени им от 

закона. 

ПРИОРИТЕТ 18: Ефективна защита на населението от бедствия и аварии и регламентиране на 

отношенията между доброволците и органите на централна и местна власт. 

Цел 53: Регламентирани отношения между доброволците и органите на централна и местна 

власт при преодоляването на последствията от бедствия, аварии и опазване на общественият 

ред. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:   В изпълнение указанията на Министъра на Вътрешните работи, в края на 2018 

година Областният съвет за намаляване риска от бедствия проведе семинар за разглеждане на 

актуални теми и въпроси, свързани с изграждането на доброволни формирования в Област 

Пазарджик. Областният съвет за намаляване риска от бедствия изслуша и обсъди 

представената от комисар инж. Иван Панайотов – Директор на РДПБЗН Пазарджик подробна 

информация относно степента на изграждане на доброволните формирования на територията 

на Област Пазарджик, организирането и провеждането на обученията на доброволците и 

оборудването им с техника и екипировка. Според докладваното: 

Степен на изграждане: 
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На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, 

а към момента има регистрирани 123 доброволеца, което е 49 %  заетост. 

По общини числеността е следната: 

Община Пазарджик- стандарт 30 човека, регистрирани 27 доброволеца, 90 % заетост. 

Община Велинград - при стандарт 20 човека има регистриран 1 доброволец, 5% заетост. 

Община Панагюрище - стандарт 20 човека, регистрирани 19 доброволеца, 95% заетост. 

Община Лесичово - стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост, регистрирани 12 

доброволеца, 48 % заетост. 

Община Брацигово - стандарт 20 човека, регистрирани 7 доброволеца, 35 % заетост. 

Община Ракитово - стандарт 20 човека, регистрирани 10 доброволеца, 50 % заетост. 

Община Батак- стандарт 20 човека, регистрирани 9 доброволеца, 45 % заетост. 

Община Белово- тандарт 20 човека, регистрирани 17 доброволеца, 85 % заетост. 

Община Стрелча - стандарт 15 човека, регистрирани 5 доброволеца, 33 % заетост. 

Община Сърница –стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост, регистрирани 9 

доброволеца, 45 % заетост. 

Община Пещера -  стандарт 20 човека, регистрирани 7 доброволеца, 35 % заетост. 

Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 

20 доброволеца, 0% заетост. 

Съгласно чл.41 ал.2 от Закона за защита при бедствия в общини с население до 20 000 души 

задължително се създават доброволни формирования. На територията на областта това са 

общините: Лесичово, Батак, Белово, Ракитово, Сърница, Стрелча, Пещера и Брацигово. На 

практика това изискване на закона е изпълнено на територията на област Пазарджик.  

Организиране и провеждане на обучения на доброволците: 

Провеждането на обучение на доброволците е регламентирано  в чл.42, ал.1, т.2 от Закона за 

защита при бедствия, а подробно е разписано в Наредба за реда за създаване и организиране 

на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях. 

Обучението се организира от кметовете на общини с активното съдействие на РДПБЗН 

Пазарджик. 

Първоначалният основен курс на Обучение обхваща 3 модула, които са разписани в учебна 

програма. Първият и вторият модул обхващат специализирани теми (теория и практика) по 

отношение на гасене на пожари, използването на лични предпазни средства, използване на 

техника и други.  

Третият модул е оказване на първа помощ на пострадали при пожари и бедствия. Обучението 

завършва с провеждането на теоретичен и практически изпит. 

На територията на нашата област от 123 регистрирани доброволци 91 човека са преминали 

първоначален основен курс на обучение по модул І и модул ІІ, което е 74 %. По модул ІІІ са 
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преминали обучение доброволците от доброволните формирования на община Сърница и 

Ракитово, общо 19 човека. 

По общини състоянието е следното: 

В община Пазарджик обучение по модул І и ІІ са преминали 21 доброволци, 78% от състава. 

В община Стрелча обучение по модул І и ІІ са преминали 4 доброволци, 80 % от членуващите. 

В община Панагюрище обучение по модул І и ІІ са преминали всичките 19 доброволци. 

В община Белово обучение по модул І и ІІ са преминали 7 доброволци, което е 41 % от всички. 

В община Батак обучение по модул І и ІІ са преминали всички 9 доброволци. 

В община Пещера обучение по модул І и ІІ са преминали 6 човека, 86% от доброволците. 

В община Брацигово обучение по модул І и ІІ са преминали всички 7 доброволци. 

В община Сърница обучение по трите модула са преминали всички 9 доброволци. 

В община Ракитово обучение по трите модула са преминали всички 10 доброволци. 

В община Лесичово не е проведен първоначалния основен курс на обучение. 

Обучението по Първоначалния основен курс  се извършва по места от служители на РДПБЗН 

Пазарджик, лектори по първа помощ с медицинско образование и образователно-

квалификационна степен „магистър”, доброволци от БЧК със съответната квалификация или 

доброволци (обучители) по места, в лицензирани центрове за професионална квалификация 

при МВР или в други акредитирани училища и лицензирани центрове. 

Оборудване на доброволните формирования с техника и екипировка: 

С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община 

Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община 

Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.  

Предстои закупуването на лични предпазни средства за доброволците от община Лесичово. 

По отношение на оборудване с техническите средства състоянието е следното: 

Доброволно формирование Белово: по искане на кмета на община Белово е предоставен 

противопожарен автомобил. Формированието ползва при необходимост Лада Нива и 

разполага с необходимото количество тупалки 2 броя, кирки 5 броя, моторен трион, въжета, 

лопати 5 броя, два броя чукове, 4 броя шлангове и 2 струйника. 

Доброволно формирование Стрелча: По искане на кмета на община Стрелча е предоставен 

товарен автомобил фургон от РДПБЗН Пазарджик. Формированието може да използва при 

необходимост техника от реализиран проект за оборудване на противопожарно депо и дарена 

техника- мотопомпа с 10 броя шлангове, четири моторни триона, ъглошлайф, диелектрични 

клещи, електрически къртач, гръбни пръскачки 4 броя, мотики 10 броя, лопати 10 броя, брадви 

5 броя, тупалки 10 броя и четири броя радиостанции. 

Доброволно формирование Пещера няма налично оборудване и техника, но при 

необходимост може да използва инструменти от общинско предприятие Чистота и 

поддържане на общинската инфраструктура. 
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Доброволно формирование Ракитово- при необходимост може да използва инструменти и 

техника, собственост на общината- 3 броя моторни триони, кирки, лостове и лопати.  

Доброволно формирование на община Пазарджик- няма предоставено оборудване, но при 

необходимост може да използва техника и инструменти от общинските предприятия. Има 

налични радиостанции. 

Доброволно формирование Брацигово- няма налично оборудване, но при необходимост може 

да използва инструменти и техника, собственост на общината. 

Доброволно формирование Батак - разполагат с ръчни инструменти - лопати, кирки, брадви, 

триони. 

Доброволно формирование на община Панагюрище - имат необходимият брой лопати, кирки и 

тупалки. 

Доброволно формирование Лесичово - няма налична техника и оборудване, единствено 5 броя 

тупалки. 

Доброволно формирование Сърница - може да използва при необходимост оборудване на 

общината- кирки, лопати, кофи, гръбна пръскачка, моторен трион. 

  

ПРИОРИТЕТ 20: Засилване на контролната дейност върху участниците в движението по 

пътищата. 

Цел 55: Подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътно-транспортния 

травматизъм. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Стратегията за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2017-

2020 е разработена, приета от Областната комисия за безопасност на движението по пътищата 

и се прилага през 2017 в изпълнение на т.2 от РМС 946/2011 г. на Министерски съвет, с което бе 

одобрена Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата 

в Република България за периода 2011-2020 година. 

Основната стратегическа цел, която стратегията поставя е В периода 2017-2020 година да 

задържим броя на загиналите при ПТП на територията на Област Пазарджик до не повече 

от 20 годишно, а на ранените – до не повече от 160 годишно. Тактическите цели с най-висок 

приоритет, произтичащи от нея са: 

 Да намалим наполовина жертвите на ПТП поради несъобразена скорост. 

Да намалим с една трета жертвите на ПТП на територията на общините Пазарджик и 

Септември. 

Да намалим с една трета жертвите на ПТП през месеците юни-август.  

С усилията на местните власти и на контролните органи на МВР за осигуряване на безопасност 

на движението по пътищата, през 2018 година, основната стратегическа цел е постигната и 

жертвите на ПТП са съществено по-малко от целените максимални стойности – загиналите са 

15, при 36 през 2017 и 21 за 2016. За съжаление, броят на ранените остава висок - 329 ранени 

през 2018, при 361 през 2017 и 324 за 2016. Намалял е броят на тежките ПТП – през 2018 те са 

257, със 17 по-малко от предходната годена. Броят на установените от органите на МВР 

нарушения нараства – 55587 нарушения през 2018, при 54605 нарушения през 2017 и 46134 
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през 2016 година. Очевидно е, че основната причина за повишения пътен травматизъм е 

масовото и системно грубо нарушаване на правилата на движението от страна на участниците 

в него. През 2018 година контролните органи на МВР в областта са установили 22375 броя 

нарушения за превишена скорост, установена е употреба на алкохол при 443 водачи, като тези 

с над 1,2 промила са 192-ма. 

Областната комисия за безопасност на движението по пътищата работи в тясна координация с 

общинските комисии за безопасност на движението по основни теми и кампании, които се 

обсъждат на редовно провеждани заседания. С особено внимание се следи за инициативи и 

мероприятия, насочени към безопасността на движение на най-уязвимите участници в 

движението – пешеходците и децата и учениците, в частност, при придвижването им към и от 

учебните и детските заведения на територията на областта. Ежегодно, преди началото на 

учебната година, се разпореждат и провеждат проверки и оценка на риска по основните 

маршрути за достъп и се набелязват и изпълняват мерки за намаляването му. 

През 2018 година Областната комисия за безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) 

проведе 3 заседания:  

За обсъждане и приемане на доклад за състоянието на безопасността на движението през 2017 

година и приемане на мерки за нейното подобряване през 2018, Областната комисия по 

безопасност на движението по пътищата проведе на 20 март 2018 свое заседание, при дневен 

ред, включващ обсъждане на резултати от извършените проверки на пешеходните пътеки в 

областта за съответствие с изискванията на чл. 4, 24 и 25 на Наредба № 2 от 17.01.2011 г. за 

сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр.13 от 10 февруари 2001 г.) и на Доклад 

за състоянието на безопасността на движението в Област Пазарджик през 2017 година (по §1а, 

ал.3 от Допълнителни разпоредби към Закона за движението по пътищата) и мерки за нейното 

подобряване през 2018 година. 

За обсъждане на доклад за състоянието на безопасността на движението и информация за 

резултатите от извършения преглед на текущото изпълнение на мерките за подобряване на 

безопасността на движение в Област Пазарджик през полугодието на 2018 година, ОКБДП 

проведе на 19 септември 2018 свое заседание при дневен ред включващ отбелязване на 

Европейския ден без загинали на пътя (EDWARD), обсъждане на Доклад на Сектор „Пътна 

полиция“ в ОДМВР – Пазарджик за състоянието на безопасността на движението през 

полугодието на 2018 година и на Информация от Дирекция „Областно пътно управление“ 

относно състоянието на пътната мрежа в Област Пазарджик и текущото изпълнение на мерките 

за подобряването му през полугодието на 2018 година, както и Информация за резултатите от 

извършения преглед на текущото изпълнение по общини на мерките за подобряване на 

безопасността на движение в Област Пазарджик през полугодието на 2018 година. Обсъдена 

бе и координация на дейността на ОКБДП и общинските комисии за безопасност на 

движението по пътищата в областта в изпълнение на ПМС 178/2018 г. 

В изпълнение на получените указания на Министъра на вътрешните работи, ОКБДП проведе на 

16 ноември 2018 свое заседание, при дневен ред, включващ отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия, обсъждане на проекта Мерки 

за подобряване на безопасността на движението до 2020 година, обсъждане на проект на 

Постановление за създаване на Държавна агенция за пътна безопасност с приложенията към 

него. 

6. Финанси 
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ПРИОРИТЕТ 21: Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо 

развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда. 

Цел 58: Консервативно и ефективно управление на държавното съкровище. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Управление и разпореждане сзаетостта имоти и вещи държавна собственост 

I. Право на пристрояване и надстрояване 

1. Със Заповед № ДС-55/27.02.2018 г. на В. К. Г. е учредено право на пристрояване към законно 

пристроена сграда с идентификатор 56277.506.765.247 с площ 40 кв. м., находяща се в л-ще Св. 

Константин, общ. Пещера за сумата от 1010 лв. 

2.Със Заповед № ДС-57/27.02.2018 г. на Д. Т. Д. е учредено право на пристрояване към законно 

пристроена сграда с идентификатор 56277.506.765.19 с площ 80 кв. м., находяща се в л-ще Св. 

Константин, общ. Пещера за сумата от 2880 лв. 

3. Със Заповед № ДС-58/27.02.2018 г. на М. А. Ц.  е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.768.190 с площ 29 кв. м., ., находяща се 

в л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 1040 лв. 

4. Със Заповед № ДС-89/20.03.2018 г. на В. Й. Р. е учредено право на пристрояване към законно 

пристроена сграда с идентификатор 56277.506.771.221 с площ 53 кв. м., находяща се в л-ще Св. 

Константин, общ. Пещера за сумата от 1330 лв 

5. Със Заповед № ДС-103/03.04.2018 г. на П. Г. Г. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.771.134 с площ 12 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 156 лв. 

6. Със Заповед № ДС-148/08.06.2018 г. на С. К. С. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.765.243 с площ 71 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 2540 лв. 

7. Със Заповед № ДС-204/10.08.2018 г. на П. А. К. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.768.355 с площ 83 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 2573 лв. 

8. Със Заповед № ДС-216/29.08.2018 г. на А. А. Ч. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.768.42 с площ 112 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 3340 лв. 

9. Със Заповед № ДС-226/12.09.2018 г. на „ИМОТ-Р КОНСУЛТ“ ЕООД е учредено право на 

пристрояване към законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.765.122 с площ 142 

кв. м., находяща се в л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 5080 лв. 

10. Със Заповед № ДС-252/10.10.2018 г. на П. В. Д. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.769.22 с площ 132 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 3200 лв. 

11. Със Заповед № ДС-253/10.10.2018 г. на Г. В. М. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.765.246 с площ 67 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 1809 лв. 
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12. Със Заповед № ДС-257/18.10.2018 г. на К. В. Д. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.765.12 с площ 80 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 2800 лв. 

13. Със Заповед № ДС-260/22.102018 г. на В. П. В. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.768.347 с площ 84 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 2500 лв. 

14. Със Заповед № ДС-282/21.11.2018 г. на М. М. Л. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.768.351 с площ 5 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 180 лв. 

15. Със Заповед № ДС-289/30.11.2018 г. на Д. К. С. е учредено право на пристрояване към 

законно пристроена сграда с идентификатор 56277.506.781.24 с площ 180 кв. м., находяща се в 

л-ще Св. Константин, общ. Пещера за сумата от 5630 лв. 

II. Прекратяване на съсобственост 

1.  Със Заповед №ДС-219/31.08.2018 г. е прекратена съсобствеността с Д. М. А. за имот в с. 

Грашево и последващ Договор №Д-39/03.09.2018 г.  

2.  Със Заповед №ДС-174/18.07.2018 г. е прекратена съсобствеността с И. Г. Г.  за имот в с. 

Говедаре и последващ Договор №Д-36/31.07.2018 г.  

III. Продажби 

1. Заповед № ДС-240/18.09.2018 г. за класиране и определяне на участник, спечелил търг с 

тайно наддаване за 2 броя имоти – Ветеринарни лечебници  и последващи договори - Договор 

№ Д-46/28.09.2018 г., сключен между Областен управител и ЗП К. Т.  за с. Дюлево и Договор 

ДС-45/28.09.2018 г., сключен между Областен управител и Н. С. Д.  за имот в с. Исперихово. 

IV. Безвъзмездно предоставяне право на управление 

1. Съгласно Решение № 50/31.01.2018 г. на Министерски съвет на Република България е 

прехвърлено правото на собственост върху държавен имот в гр. Велинград на основание чл. 54 

от Закона за държавната собственост и § 10 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното 

образование, и e сключен Договор № Д-223/24.04.2018г., между Областен управител и община 

Велинград. 

2. Съгласно Решение № 393/08.06.2018 г. на Министерски съвет на Република България е 

прехвърлено правото на собственост върху държавен имот в гр. Пещера, на основание чл. 54 от 

Закона за държавната собственост и § 10 от ПЗР на Закона за предучилищното и училищното 

образование, и последващ сключен Договор № Д-30/26.06.2018 г., между Областен управител 

и община Пещера. 

3. Съгласно Решение № 434/29.06.2017г. на Министерски съвет на Република България е 

прехвърлено правото на собственост върху държавен имот в гр. Пазарджик, на основание чл. 

54 от Закона за държавната собственост и е сключен Договор № Д-35/27.07.2018 г., между 

Областен управител и община Пазарджик. 

4. Съгласно Решение № 582/17.08.2018 г. на Министерски съвет на Република България е 

прехвърлено правото на собственост върху държавни имоти за изграждане на пътища, на 

основание чл. 54 от Закона за държавната собственост и са сключени Договор № Д-
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40/04.09.2018г. за з-ще на с. Пашови, общ. Велинград и Договор № Д-42/14.09.2018г. за з-ще на 

гр. Велинград, между Областен управител и община Велинград. 

5. Съгласно Решение № 723/12.10.2018 г. на Министерски съвет на Република България е 

прехвърлено правото на управление върху държавен имот в гр. Пазарджик, на основание чл. 

15, ал.2 от Закона за държавната собственост и е сключен Договор № Д-35/27.07.2018 г., между 

Областен управител и Агенция по геодезия, картография и кадастър Пазарджик. 

6. Със Заповед № ДС-175/19.07.2018 г. е предоставено право на управление върху имот в гр. 

Брацигово и е сключен Договор Д-33/20.07.2018 г. между Областен управител и Агенция по 

заетостта – филиал Брацигово. 

7. Със Заповед № ДС-164/05.07.2018 г. е предоставено право на управление върху имот в гр. 

Пазарджик и е сключен Договор Д-31/09.07.2018 г. между Областен управител и Министерство 

на правосъдието. 

8. Със Заповед № ДС-287/26.11.2018 г. е предоставено право на управление върху имот в гр. 

Пещера и е сключен Договор Д-53/28.11.2018 г. между Областен управител и ТП „Държавно 

горско стопанство“ Пещера. 

V. Отдаване под наем 

1. Заповед № ДС-33/12.02.2018 г. за определяне на спечелилия търга с тайно наддаване, за 

наем на имот публична държавна собственост и последващ Договор № Д-9/28.02.2018г. между 

Областен управител и „БОВЕКС“ ЕООД. 

2. Заповед № ДС-142/01.06.2018 г. за отдаване под наем на имот частна държавна собственост 

и последващ Договор № Д-27/05.06.2018г. между Областен управител и Регионална 

организация на Съюз на инвалидите в България. 

Изпълнение на бюджета на Областна администрация за 2018 година 

Изпълнението на приходите по бюджета на Областна администрация Пазарджик към четвърто 

тримесечие  на 2018 год. са в размер на 140 400 лв.  От тях 45 902 лв. са от наеми на имоти 

държавна собственост и 27 730 наем земя.  Отчетени са 761 лв. приходи от неустойки съгласно 

договори за отдаване под наем имоти държавна собственост и издадено наказателно 

постановление .Приходи от държавни такси в размер на 11 576 лв., режийни разноски  1 453 

лв. и 1 091 лв. тръжни документи. 

Приходите по параграф 40-30 в размер на 37 928 лв. са постъпления от продажби на 

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

построени сгради, съгласно заповеди на областния управител, издадени на основание чл. 66, 

ал. 4 от Закона за собствеността. 

За дължимия от бюджетните предприятия данък върху приходите по ЗКПО е внесен данък в 

размер на 4 787 лв., а по ЗДДС съгласно месечни справки - декларации за данък върху 

добавената стойност е внесен 13 551 лв. данък. 

Общите разходи по бюджета на Областна администрация Пазарджик са в размер на 868 544 

лв. като изпълнението в частта на заплати и възнаграждения за персонала и задължителните 

осигурителни вноски е в рамките на уточнения план .  

Има извършени разходи в §02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”, където са 

отчетени изплатени възнаграждения на нещатен персонал в Областна администрация д.121, 
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граждански договор за поддръжка парна инсталация - зимен период, болнични, 

възнаграждения по програма ”ЗХТОУ”, разходи за представително облекло на държавните 

служители. 

Към 31.12.2018 г. Областна администрация Пазарджик няма просрочени текущи задължения .  

Към 31.12.2018г Областна администрация Пазарджик има просрочени вземания в размер на 

16 816 лв., които  са от  несъбрани наеми от минали години. Предприети са действия за 

събирането им по съдебен път и с уведомителни писма. 

В общия бюджет са и  дейност 282 „ОМП”. Всички разходи за издръжка (ток,вода,телефон,газ и 

др.) се поемат от бюджета на Областна администрация Пазарджик и се отчитат в дейност 

121”Администрация". За изплащане на възнаграждения и осигуровки по дейност 282 към 

31.12.2018г са изразходвани средства в размер на 54 454 лв., по §10-00 “Издръжка” се отчитат  

само разходите за тонизиращи напитки в размер на 365 лв. и разходи за работно облекло в 

размер на 750 лв. ,медикаменти 56 лв. и материали 22 лв. 

 Изпълнението по дейност 532”Програми за временна заетост” е в размер на 12 540 лв.  

за възнаграждения и осигуровки  по програма ”ЗХТОУ” .   

         Областна администрация Пазарджик изпълнява проект EVOTION по програма HORIZON 

2020 „Управление , основано на обективни данни за слухови увреждания: формулиране на 

политики в общественото здравеопазване, основано на съчетаване на аналитични „големи 

данни” със симулационни модели” на ЕС. 

Начално салдо към 01.01.2017 г. по валутна бюджетна сметка на ОА Пазарджик е в размер на 

150 408.53 лв. (76 903 EUR). Проектът ще се изпълнява три години до края на 2019 година. 

Разходите за издръжка се извършват от валутната сметка в левова равностойност, а разходите 

за възнаграждения чрез системата на СЕБРА и внасяне на тяхната равностойност и тази на 

осигурителните вноски за сметка на работодателя и лицето по транзитна сметка, като 

изпълнението по проекта се отчита в CEC. Към 31.12.2018г. салдото по валутна бюджетна 

сметка е в размер на  76 924лв (39 330EUR). Разходите в размер на 57517 лв. са отнесени в ДЕС 

и 135 лв., като курсова разлика. 

Областна администрация Пазарджик изпълнява проект REGIONS 4FOOD. Програмата, по която 

се изпълнява проекта е  INTERREG EUROPE 2014-2020 .Период на изпълнение на проекта - юни 

2018 - май 2023г. Общ бюджет на проекта съгласно Програмата е 2 939 352 лв. 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 2 498 449 лв., с Национално съфинансиране в 

размер на 440 903 лв. На 30.08.2018г по транзитна сметка на ОА Пазарджик са постъпили         

40 072 лв. от МРРБ. Към 31.12.2018г разходите са в размер на 29 330 лв. 

 Промяна в уточнения план на ОА Пазарджик , както следва: 

1. Получена корекция с писмо № 06.13-5 от 15.05.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик в размера 13 530 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

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

на ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик. 

2. Получена корекция с писмо № 04.10-67 от 17.05.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик с размера на получените трансфери през първо тримесечие на 2018 г. от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2018г -

Програма ”ЗХТОУ” в размер на 1 188 лв. 
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3. Получена корекция с писмо № 04.10-153 от 31.07.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик с размера на получените трансфери през второ тримесечие на 2018г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2018 г. –

Програма ”ЗХТОУ” в размер на 1 840 лв. 

4. Получена корекция с писмо № 04.10-193 от 06.11.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик с размера на получените трансфери през трето тримесечие на 2018г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2018г-

Програма ”ЗХТОУ” в размер на 3 703 лв. 

5. Получена корекция с писмо № 04.10-230 от 28.12.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик с размера на получените трансфери през четвърто тримесечие на 2018г от МТСП по 

програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта на 2018 г. -

Програма ”ЗХТОУ” в размер на 5 809 лв. 

6. Получена корекция с писмо № 02.09-1394 от 21.12.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик с размера 7500 лв. за изпълнението на Комуникационна стратегия на Република  б 

България. 

7. Получена корекция с писмо № 02.09-1367 от 18.12.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик с размера 130 101 лв. за разплащане на местни данъци и такси към общините. 

8. Получена корекция с писмо № 02.09-1395 от 21.12.2018 на АМС по бюджета на ОА 

Пазарджик в размера 16 100 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

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

на ЗСПЗЗ на територията на област Пазарджик. 

Цел 59: Децентрализация на публичните услуги и подобряване на качеството им. 

Подобряване на управлението на общинско ниво. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Упражняване контрол по законосъобразността на актовете на общинските 

съвети от областния управител през 2018 г. по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 

През 2018 г. в Областна администрация Пазарджик са постъпили общо 2285 решения от 

дванадесетте общински съвети на територията на областта. 

При осъществения контрол за законосъобразност на решенията на общинските съвети, 

Областният управител е върнал със свои заповеди като незаконосъобразни за ново обсъждане 

от съответния общински съвет 17 решения. Всички върнати решения са преразгледани от 

общинските съвет при съобразяване с мотивите, изложени от Областния управител.  

През изтеклата година няма оспорени решения на Общинските съвети пред Административен 

съд Пазарджик. 

7. Управление на средствата от Европейския съюз 

ПРИОРИТЕТ 24: Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на максимален 

положителен ефект. 

Цел 72: Осигуряване на максимален положителен ефект. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2018 г. Областна администрация Пазарджик продължава изпълнението на 

проект EVOTION “EVidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy 

making based on fusing big data analytics and simulaTION” (“Управление, основано на обективни 
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данни за слухови увреждания: формулиране на политики в общественото здравеопазване, 

основано на съчетаване на аналитични "големи данни" със симулационни модели), 

финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Предстои интегрирането на отделните 

компоненти на платформата, разработени в първата половина на проекта. ОА Пазарджик 

участва в определянето на изискванията към функционалността и архитектурата, както и във 

формулирането на сценарии и математически модели за вземане на решения за целите на 

общественото здравеопазване в областта на слуховото здраве. 

През цялата 2018г. предоставените авансово средства по проект EVOTION от управляващия 

орган на програма Хоризонт 2020 чрез координатора на проекта бяха разходвани съгласно 

предвиденото участие на ОА в дейностите за същия период. Също така се спазваха 

изискванията за видове разходи, съобразно с указанията на финансиращата организация. През 

май 2018 имаше контролна проверка от екип на Европейската комисия за цялостното 

изпълнение на дейностите, на която беше получена висока оценка за постигнатото по 

дейностите. Беше изготвен междинен доклад за изпълнението на проекта, включително и 

финансов отчет за извършените разходи, който беше утвърден и приет без забележки. През м. 

декември 2018 беше получено междинното плащане на възстановените средства след 

одобрения доклад за първата година и половина от проекта. 

През 2018 г. Областна администрация Пазарджик продължава работата си в тематичното 

партньорство за иновации и дигитализация по цялата хранителна верига „Проследимост и 

„големи данни““ в областта на агро-хранителния сектор, създадено в рамките на платформата 

за интелигентна специализация S3 SMARTFOOD на Европейската комисия. ОА Пазарджик избра 

да участва в проект за междурегионално сътрудничество за пилотно използване от дребни 

земеделски стопани и производители на храни на платформа за генериране на QR кодове, 

която се предлага от други партньори. За целта беше установено сътрудничество със 

собственика на регионалната платформа Селкооп .За тези дейности не се предоставя публично 

финансиране. 

През юни 2018 г. Областна администрация Пазарджик започна изпълнението и на петгодишен 

проект REGIONS 4FOOD „REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution (Регионални стратегии за 

храна 4.0 Революция). Проектът е финансиран по програма „Интеррег Европа“ по тематична 

цел 1 на програмата „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите“. Основна цел на проекта е обмен на опит и прилагане на добри 

практики с цел внасяне на подобрения в регионалните стратегии и политики във връзка с 

иновациите в агро-хранителния сектор. Главни дейности ще са анализ на текущото състояние 

на иновационното равнище на агро-хранителния сектор и набелязване на възможни мерки и 

действия за подобрение чрез подходящи политики и на базата на обменен опит на добри 

практики с останалите партньори. Проведена беше стартовата среща по проекта и беше 

сформирана група от заинтересовани страни. С цел задълбочаване на диалога през м. 

октомври 2018 г. беше организирана първа среща с тях, на която бяха поканени представители 

на агро-хранителния бизнес, регионалните институции, организации на гражданското 

общество и академични/научни организации. 

През цялата 2018г. предоставените авансово средства по проект REGIONS 4FOOD чрез 

сключения договор с МРРБ, като национален изпълнителен орган по програма „Интеррег 

Европа“, бяха разходвани съгласно предвиденото участие на ОА в дейностите за същия период. 

Също така се спазваха изискванията за видове разходи, съобразно с указанията на 

финансиращата организация. В края на отчетния период (м. декември) беше изготвен първи 
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доклад за изпълнението на проекта, включително и финансов отчет за извършените разходи, 

който беше утвърден и приет без забележки от водещия партньор. 

През 2018 г. Областна администрация Пазарджик кандидатства като партньор с проектно 

предложение „AGRIDIGI“ по програма Хоризонт 2020. Проектът е за дигитализация на аграрно-

хранителния сектор, като пилотната област за Област Пазарджик е пчеларството и 

производството на мед и пчелни продукти. Български партньори по проекта са още фирма Bee 

Smart Тechnologies, София и Съюз на българските пчелари. Общият брой на партньорите е 57, а 

продължителността на проекта е 36 месеца. Очаква се резултати за одобрението на проекта да 

излязат най-рано през м. юни 2019 г. 

 

Областна администрация Пазарджик прилага интегрирана система за управление на 

качеството и стратегическото изпълнение  CAF 2013 -  BSc. Тя е базирана на европейския модел 

за самооценка CAF - новата версия CAF 2013 – и на Балансирана система от показатели за 

ефективност. Областна администрация осъществи поетапно внедряването на системата в 

администрацията  по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка 

(CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с 

бенефициент ИПА.  

Практиката на Областна администрация Пазарджик по прилагане на CAF 2013, заедно с тази на 

Националния осигурителен институт, бе представена, сред други успешни практики от 

Европейския съюз, Европа и Света, на проведената през април 2018 година 8th CAF Users Event 

– Осма среща на прилагащите организации, която се провежда в рамките на 

Председателството на Република България.  

Цел 82: Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други организации за 

патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на Българската 

армия. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Областният управител участва в осмия събор на организацията Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва. Събитието беше посветено на 110-та годишнина 

от обявяването на Независимостта на България. Членове, симпатизанти, гости се събраха в 

местността "Добра вода". Официалната церемония започна с посрещане на знамената на 

областната и общинската организации под звуците на националния химн и химна на 

българската армия.  

С подкрепата на Областната администрация В град Батак се проведе тържествена церемония 

по връчване на знаме на 5-ти ученически гвардейски отряд от ОУ "Отец Паисий". Събитието се 

организира от асоциация "Докосни дъгата" с подкрепата на Президентството и Министерство 

на отбраната. В церемонията участваха Гвардейският представителен духов оркестър, 

Национална гвардейска част под командването на Бригаден генерал Илко Йорданов. От днес в 

ОУ "Отец Паисий" изграденият пети ученически гвардейски отряд има свое знаме. В подкрепа 

на учениците от Батак гостуваха ученици от гвардейски отряди в Кърджали и Смолян. 

Символичните пирони на гвардейското знаме забиха кметът на Батак Петър Паунов, съветникът 

на Президента по сигурността и отбраната Илия Милушев, директорът на Дирекция "Социална 

политика" в Министерство на отбраната Иво Антонов. Знамето беше осветено от Знеполски 

епископ Арсений, викарий на Пловдивския митрополит Николай. 
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Под патронажа на Областния управител се проведоха състезанията по военно-спортни 

дисциплини в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик. 

Организатори са Военно окръжие Пазарджик, Областната организация на Съюза на офицерите 

и сержантите от запаса и резерва и Регионално управление на образованието Пазарджик. В 

надпреварата участваха 19 средни училища от различни общини на областта. Дисциплините 

бяха: крос 600 м. момчета и 300 м. момичета; хвърляне на учебна граната в цел; стрелба с 

пневматична пушка от 5 изстрела. 

Цел 87: Справедливо, бързо и ефективно правосъдие. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Процесуално представителство на Областна администрация Пазарджик 

През 2018 г. Областният управител на област Пазарджик е бил страна по десет съдебни дела, 

както следва: 

1.Адм. дело № 896/2017 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на 

Областния управител, с която е оспорено като незаконосъобразно решение на Общински съвет 

Пещера относно продажба на недвижим имот, попадащ в § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ. Приключило в 

полза на Областния управител. 

2.Адм. дело № 913/2017 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на „Банка 

Пиреос България“ АД срещу решение на Началника на СГКК Пазарджик, с което е отказано 

изменението на кадастралната карта. Приключило с влязло в сила решение от 19.07.2018 г., с 

което жалбата е отхвърлена. 

3.Адм. дело № 12497/2016 г. във Върховен административен съд, образувано срещу отказ на 

Областния управител да изплати обезщетение по ЗОСОИ. Приключило в полза на Областния 

управител. 

4.Адм. дело № 110/2018 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба срещу 

заповед на Областния управител от „Елит-Про БГ“ ЕООД. Делото е решено в полза на 

Областния управител. Подадена е жалба срещу решението и е образувано адм. дело № 

5563/2018 г. пред Върховен административен съд, който е оставил в сила решението на АС - 

Пазарджик. 

5.Адм. дело № 154/2018 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на 

Областния управител срещу заповед на Началника на СГКК Пазарджик, с което е изменена 

кадастралната карта на гр. Пазарджик. Приключило с влязло в сила решение, с което жалбата е 

уважена. 

6.Адм. дело № 5998/2017 г. във Върховен административен съд, образувано по жалба от Кмета 

на община Белово и „Българско земеделско производство“ ЕООД. Отменено е решението на 

първата инстанция. 

7.Адм. дело № 399/2018 г. в Административен съд Пазарджик, образувано по жалба на Кмета 

на община Стрелча срещу заповед на Областния управител за отмяна АОС. Приключило с 

отмяна на заповедта. 

8.Адм. дело № 7149/2017 г. пред Върховен административен съд. Трудово-правен спор, 

приключил в полза на Областния управител. 

9.Адм. дело № 9305/2017 г. във Върховен административен съд Пазарджик, образувано по 

жалба на Общински съвет Ракитово. Решено в полза на Областния управител. 
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10.Адм. дело № 2248/2018 г. във Върховен административен съд, образувано по жалба на Зам. 

кмета на община Лесичово. Делото е висящо пред Върховен административен съд. 

10. Образование и наука 

Цел 95: Прилагане на решителни мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на 

образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната система. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение указанията на заместник министър-председателя г-н Томислав 

Дончев, със заповед на областния управител Стефан Мирев се създава координационното 

звено (център) за осъществяване на координация между институциите на областно ниво по 

функционирането на Механизма от ПМС 100/2018. Ръководител на звеното е областният 

управител, в състава на координационният център са включени ръководителите на РУО, РЗИ, 

ОДМВР, РДСП, ТЗ „ГРАО“ и кметовете на общини в област Пазарджик. 

Цел 99: Развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса чрез активно 

въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа. Кариерно ориентиране на 

учениците чрез стабилни партньорства с родителите, висшите училища и бизнеса. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Цел 101: Повече спорт в училище за повече здраве и живот без агресия. Насърчаване 

двигателната активност и системното практикуване на физическите упражнения и спорта за 

здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие и живот без насилие. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Заместник областният управител Йордан Кожухаров присъства на символичното 

преподписване на договора за присъединяване на България към ЕС в гимназия „Аксаков“. 

Инициативата бе част от Програмата „Училище посланик на Европейския парламент” на 

Информационното бюро на ЕП в България. През септември Профилирана гимназия „Иван 

Аксаков” бе избрана сред 140 училища от цялата страната и стана едно от 30-те Училища 

посланици на Европейския парламент в България. 

Интерактивен урок по изобразително изкуство и музика представиха ученици от шести клас в 

Средно училище „Димитър Гачев“ гр. Пазарджик. По покана на преподавателите Антоанета 

Вангелова и Спаска Стефанова, областният управител Стефан Мирев присъства на открития 

урок на тема „От песни и танци на мегдана писано гърне здраво не остана“   

Заместник областният управител Петър Белчев бе гост на  Първата областна ученически 

конференция – ПАЗАРДЖИК БИО 2018 на тема “Живот без наука – НЕ, наука в училище – ДА”. 

Началото на събитието беше отбелязано с ритуално запалване на огъня на знанието от 

директора на ЕГ „Бертолт Брехт“ – Велка Недялкова. Конференцията се организира от Община 

Пазарджик, РУО – Пазарджик и ЕГ “Бертолт Брехт” и е първа по рода си в областния град. 

Под патронажа на областния управител и в партньорство с РУО и РДПБЗН Пазарджик, в парк 

„Острова” се проведоха  ХVI-те  областни ученически състезания „Защита при бедствия, пожари 

и извънредни ситуации”. Учениците демонстрираха уменията и реакциите си за действие в 

обособени  центрове  за    земетресения,  център  производствени  аварии,  който  включва -

химическа, биологична и радиационна защита, индивидуални средства за защита, оказване на 

първа долекарска помощ на пострадали при бедствия, наводнения и гасене на пожари. 
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На 1 октомври 2018 стартира обучението на втората група деца по Програмата „Детско 

полицейско управление". На територията на ОД МВР Пазарджик предстои да бъдат открити 

нови пет детски полицейски управления, в които ще се обучават деца за период от две години. 

И през тази година ще продължава активната работа по провеждане на дейностите заложени в 

проекта, който се реализира в пет училища от област Пазарджик в партньорство с  общините, 

РЗИ, БЧК, РУО, Българската православна църква, местни туристически дружества С подкрепата 

на Областната администрация доброволците получиха светлоотразителни жилетки, които 

носят символите на „Детското полицейско управление". 

Областният управител връчи дипломите на  141 бакалаври  и магистри от випуск 2018 на ВУАРР 

Пазарджик. Всяка година на тържествена церемония, след полагането на клетва, областният 

управител връчва дипломите на абсолвентите от единственто висше учебно заведение в област 

Пазарджик. 

Заместник областният управител Йордан Кожухаров посрещна в Пазарджик българския 

еврокомисар Мария Габриел. Тя гостува в областния град по покана на младшите посланици на 

Европейския парламент от гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" . Какви трябва да бъдат 

действията на ЕК и ЕС срещу кибератаките и защита на личните данни в Интернет, и по-

специално в социалните мрежи. Какви са възможностите, които предоставя ЕК за обучения и 

реализация в цифровия сектор за младите хора, бяха част от въпросите, които комисарят по 

цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел и младшите посланици на 

Европейския парламент от гимназия Аксаков обсъдиха в рамките на посещението. 

Областна администрация Пазарджик и СЛРД "Сокол 1893" Пазарджик са ежегодно 

организатори на риболовно състезание на водоема край с. Звъничево. В риболовната 

надпревара се включиха 46 състезатели от областите Пазарджик и Пловдив, в четири 

категории. Най-възрастният участник в състезанието беше на 83г., а най-младият на 6г. 

Наградите са осигурени от СЛРД „Сокол 1893" и фирмите „Крез fishing", „Filstar". 

ПРИОРИТЕТ 32: Изграждане високотехнологични паркове и центрове за ускорено внедряване 

в икономиката на създадените от научните изследвания резултати, изобретения и патенти. 

Цел 110: Поощряване приложните научни изследвания и фокусирането им върху 

приоритетните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на 

Република България (2014-2020) (ИСИС). 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

През 2018г. Областна администрация продължава членството си в платформата S3 

„Проследимост и „големи данни““ в аграрния и хранителния сектор“, създадена с подкрепата 

на Европейската комисия. В нея са ангажирани предприятия и клъстери в аграрния сектор, 

университети и други организации във връзка с тематиката от няколко държави от ЕС. От 

българска страна включихме в регионалното партньорство за нашата страна Аграрен 

университет Пловдив и Университет по хранителни технологии - Пловдив, а също и научни 

институти от региона на Пловдив, специализирани в аграрния сектор. В рамките на тази 

платформа ще се осъществява подкрепа за иновации и дигитализация на агро-хранителния 

сектор чрез обмен на опит и прилагане на добри практики между участниците в 

партньорствата. 

Същите академични и научни организации, наред с катедра „Икономика“ на Аграрен 

университет - Пловдив и Центъра по предприемачество към филиала в Пловдив на Софийския 
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техническия университет, са включени и в групата от заинтересовани страни по изпълнявания 

проект REGIONS 4FOOD, в който се подготви методология за изследване на потенциала за 

цифровизация на аграрно-хранителния сектор. На тази база и с помощта на изброените научни 

организации предстои определяне и споделяне на добри практики в областта на политиките за 

подкрепа и насърчаване на иновациите в този сектор, както и набелязване на план за действие 

за област Пазарджик за актуализиране на областната стратегия за развитие в тази насока. 

Партньори в проекта са университети и научни организации във Финландия и Андалусия - 

Испания. 

11. Здравеопазване 

ПРИОРИТЕТ 33: Засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и 

качество на живот. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни 

скринингови изследвания. Ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични 

състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични прегледи на всички български 

граждани на кръв, урина и кардиологични изследвания с цел наблюдаване в 

извънболничната помощ. Въвеждане на интегриран подход за намаляване употребата на 

наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите 

подрастващи. 

Цел 114: Повишаване ефективността на държавния здравен контрол, като форма на 

първична профилактика, и достигане високо ниво на съответствие с националните и 

европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и 

дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:   

Изготвяне на предложение за областна здравна карта на Пазарджик 

Предложението бе изготвено в изпълнение на Заповед № РД-02-58/19.02.2018 г. на министъра 

на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласно която бе назначена Комисия за изготвянето на 

областна здравна карта. В състава на Комисията се включиха областният управител, който е и 

председател на комисията, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама 

представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Районната 

колегия на Българския лекарски съюз, един представител на Районната колегия на Българския 

зъболекарски съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за 

защита на правата на пациентите и по един представител на всяка община от областта. 

Разработването на Областна здравна карта, респективно на Национална здравна карта, 

законово е регламентирано в Закона за лечебните заведения и в нея се определят и планират 

на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и 

болнична медицинска помощ. Предложението за областна здравна карта бе съобразено с 

методиката на Министерство на здравеопазването. Обемът на легловата база в болничните 

заведения на територията на област Пазарджик, тяхната обезпеченост със специализирана 

апаратура и лекари, обезпечеността на населението с доболнична медицинска помощ 

отговарят на нуждите на населението и здравно-демографските данни. 

В област Пазарджик са регистрирани лечебни заведения за първична извънболнична помощ-- 

лекари и лекари по дентална медицина – 363 практики от които: 

-Индивидуални практики за първична медицинска помощ 113. 
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-Индивидуални практики за дентална медицина 221. 

-Групови практики за първична медицинска помощ 14. 

-Групови практики за първична дентална помощ 15. 

-Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ – 126 бр; 

-Лечебни заведения за болнична помощ – 14 бр. и  10 други лечебни заведения. 

Център за Спешна медицинска помощ с 9 филиала и Диализен център -- гр. Пазарджик. По 

Методиката за субсидиране на Лечебните заведения в областната здравна карта необходимият 

общ брой лекари и лекари по дентална медицина е 435. Към момента на изготвяне на 

предложението в Област Пазарджик има регистрирани лекари обща медицина 159 и дентална 

медицина 260 или общо 419. Лекари в специализирана извънболнична помощ – 213; 

Специалисти по здравни грижи – 431; Болнични легла – 1086 бр.   

Към предложението бе приложена и подробна аргументация за всички данни, с която да се 

защити запазването на съществуващите нива на здравеопазването към момента в областта. 

Областният управител награди победителите в конкурса „Професионалист на годината“ на 

професионалистите по здравни грижи, който се организира от Регионалната колегия на 

българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/. Със свое решение 

Управителният съвет на Регионална колегия на БАПЗГ - Пазарджик излъчи победителите на 

регионално ниво сред направените от дружествата номинации за 2017 г.. 

 Областният управител подкрепи провеждането за 17-та поредна година в Пазарджик на 

кампания за борба с рака на гърдата. Събитието се организира от "Сдружение за онкоболни и 

приятели". 

След проведена среща в Областна администрация Пазарджик, съвместно с експерти и лекари 

от  РЗИ – Пазарджик, МБАЛ „Хигия” в община Пазарджик, както и представители на ромските 

общности, бяха организирани и извършени близо 500 броя прегледи с мобилни кабинети – 

АГ и Мамограф. На територията на община Септември се извършиха профилактични прегледи 

с мобилни кабинети – АГ и Мамограф в четири населени места – гр. Септември, с. Семчиново, с 

Злокучене и с. Ковачево - с компактно ромско население, както следва: 

АГ прегледи: гр. Септември – 121, с. Семчиново – 136, с. Ковачево – 125, с. Злокучене – 144. 

Мамографски  прегледи: гр. Септември – 116, с. Семчиново – 134, с. Ковачево – 80, с. 

Злокучене – 95. 

12. Култура 

ПРИОРИТЕТ 37: Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното 

наследство и културния туризъм. 

Цел 130: Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване и 

представяне на културните ценности. 

Цел 131: Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни 

публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни 

институти, читалища и библиотеки в страната. 

Цел 132: Разширяване дейността на читалищата и библиотеките в страната с оглед новите 

условия на развитие, разработване и прилагане на нови механизми за финансиране. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ: Областна администрация Пазарджик популяризира културни прояви от 

национален и международен характер, които се организират и провеждат в региона. 

Областният управител присъства на официалното откриване на културните събития, в т.ч. в: 

 Община Панагюрище XIV-ти Национален фестивал за млади изпълнители на българска 

патриотична песен „Родолюбие 

 Община Панагюрище V-ти  Международния младежки танцов фестивал „Пъстър свят“ 

 Община Пещера III-ти събор на народното творчество в курорта „Свети Константин“ 

Събитието се провежда под патронажа на министъра на културата Николина Ангелкова. 

178 индивидуални и групови участници от близо 100 населени от всички краища на 

България се качиха на сцената на фестивала. Всички те получиха грамоти за участие и 

принос в развитието, съхранението и популяризирането на Българските фолклорни 

традиции 

Заместник областният управител Петър Белчев, кметът на Пазарджик Тодор Попов и 

журналистът Димитър Дамянов откриха в Пазарджик единствения в страната паметник на 

военни кореспонденти, работили в периода след Априлското въстание от 1876 г. до края на 

Втората световна война през 1945 г. Автор на композицията е пазарджишкият скулптор и 

художник Леон Бабачев. Идеята за изграждане на монумента е на инициативен комитет от 

журналисти и общественици и Областна комисия „Военни паметници“. Тя се реализира с 

финансовата подкрепа на Министерство на отбраната, Община Пазарджик и дарители. 

През месец декември 2018, областният управител връчи на изтъкнати творци от региона 

статуетката „Сладкопойна чучулига“. За 17-та поредна година в ДТ "К. Величков" бяха връчени 

наградите за постижения в областта на певческото и музикално изкуство. Идеята на Сдружение 

"Общество за музика и танци" се реализира с финансовата подкрепа на Община Пазарджик, 

която осигурява и наградния фонд, а областният управител -средствата за статуетката. 

Културни прояви, организирани от Областна администрация  в партньорство с културните 

институции в град Пазарджик и община Пазарджик, в изпълнение на Комуникационната 

стратегия на Република България за ЕС. Културните събития в цялата страна преминават под 

мотото - „2018г. – Европейска година на културното наследство“:  

 10.10.2018г. Градска художествена галерия „Станислав Доспевски“  Пазарджик беше 

открита изложба на тема „Нашето наследство: Където миналото среща бъдещето“.  

 18.10.2018г. Концертна зала „Маестро Георги Атанасов“ гр. Пазарджик. Дни на 

симфоничното изкуство с участието на изпълнители  от – Словения/Люксембург  и 

Полша.  

 27.11.2018г. Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик. 

Представяне на спектакъла „Как се търси нов съпруг“ от европейски автор - хърватският 

драматург, режисьор и писател Миро Гавран 

Комуникационни инициативи в пет читалища от Област Пазарджик с основен акценти 

„Спасяването на българските евреи от холокоста“. Повишаване информираността на 

българското общество за приноса на Република България в спасяването на евреите от 

холокоста, включително и 75 годишнината от спасението на българските евреи по време на 

Втората световна война. Популяризиране на Комуникационната стратегия на Република 

България като инструмент за провеждане на събития в годината на Културното наследство – 

2018: 

30.10 – 01.11.2018 г. -  НЧ „Отец Паисий 1930“ с. Величково, община Пазарджик 
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Изложба за холокоста и спасяването на българските евреи, предоставена от НЧ „Шалом 

Алейхем – 1945 г.“ гр. Пловдив и тематични книги от Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“ 

гр. Пазарджик. Съпътстваща изложба „Съвременни будители“. Мултимедийна презентация, 

изготвена от Държавен архив гр. Пазарджик за спасяването на българските евреи.  

01. 11. 2018 г.  - НЧ „Пробуда 1872“ с. Баня, община Панагюрище 

Творческа вечер „ В памет на Холокоста”, посветена на 75 годишнината от спасението на 

Българските евреи по време на Втората световна война. На мероприятието присъстваха 73 

души.. Гости на събитието бяха секретарката на сдружение ШАЛОМ гр. Пазарджик – Ерна 

Мешоам и писателят Продрум Димов. Беше направена презентация за спасяването на 

българските евреи с  материали от Държавен архив гр. Пазарджик. 

08. 11. 2018 г. - НЧ „Христо Смирненски 1904“ гр. Ветрен, община Септември 

Информационна среща – мултимедийна презентация, документални записи, снимки и архивни 

материали, посветени на 75 г. от спасяването на българските евреи и 80 години от началото на 

Холокоста. 

09. 11. 2018 г. - НЧ „Зора 1903“ с. Радилово, община Пещера 

Информационна среща, посветена на 75 години от спасяването на българските евреи. В 

събитието взеха участие уредници от РИМ гр. Пазарджик Георги Геров г-н Ангел Ангелчов., 

които запознаха присъстващите с историческите събития преди 75 години. Беше поставен 

акцент на дейността  на петимата видни пазарджишки общественици   д-р Иван Йотов, Георги 

Кендеров,  ставрофорен иконом Борис Попхаралампиев  и Константин Христович,  допринесли 

за спасяването на евреите. Показана бе и дигиталната изложба на Държавен Архив гр. 

Пазарджик „Достойно есть: 1943. България в защита на сънародниците си евреи”. Срещата 

завърши с прожекция на  документалния филм „Спасяване на българските евреи” с автор 

Радостина Василева и оператор Невена Антова 

29. 11. 2018 г. - НЧ  "Александър Пипонков–Чапай - 1938 г.“ с. Дъбравите, община Белово 

Среща разговор и мултимедийна презентация, посветена на посветена на 75 годишнината от 

спасението на Българските евреи по време на Втората световна война и приносът на община 

Белово. Презентацията е изготвена от Севдалина Попова - ст. специалист музейно дело  и  г-н 

Любомир Радин  работещи в Музейна сбирка „ Атанас Хрисчев” гр. Белово. В нея са включени 

разкази и спомени на местните жители в селата Сестримо и Малко Белово. В близост до двете 

населени места е имало трудови лагери с евреи, които тогава са участвали в изграждането на 

пътя София- Пловдив. В събитието участваха ученици и жители на село Дъбравите, които се 

включиха в дискусията по темата. 

 През месец декември 2018 г. Европейското културно многообразие представиха три 

народни читалища в област Пазарджик, в изпълнение на Комуникационната стратегия на 

Република България за ЕС с подкрепата на Областна администрация Пазарджик.  

-НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1933" – с. Братаница, община Пазарджик 

Под мотото „Коледа среща Европа с Тракия“, в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1933" – с. 

Братаница, община Пазарджик, се проведе празничен концерт с участието на всички творчески 

състави към читалището. Децата рецитираха и пяха коледни песни и стихотворения на 

български, немски, английски и френски език. Бяха представени коледните традиции и обичаи 

в различни европейски страни и презентация на Коледни базари в Мюнхен, Страсбург, Париж и 
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София. Приятна изненада за всички участници в концерта бяха коледните поздрави на 

партньорите и приятели от Литва, Словения, Сърбия и Македония. Дамите от групата за стари 

шлагери към читалището подготви за всички гости и тематична почерпка - горещо ароматно 

вино с ябълки, портокалови кори и канела / по немска рецепта/; горещ шоколад по френски и 

още топъл английски чай. Традиционни коледни сладки - като германски щолен, френски 

кифлички с канела и бадеми, английски коледен мраморен кейк и други. 

 -НЧ „23 април 1876 - 1909“ – с. Равногор, община Брацигово 

 В местното читалище се състоя творческа среща на участниците в традиционния 

международен фестивал на приятелството, който се провежда всяка година в селото с 

участието на състави и изпълнители от България, Швеция, Унгария и Великобритания. 

Участниците в срещата представиха фото изложба от всички издания на фестивала до момента. 

Чуждестранните гости посещават родопското село всяка година и показват пред местните 

жители и гости традициите и обичаите на европейските народи, разучават българските хора и 

народни песни. 

-НЧ „Теофил Бейков - 1907“  - с. Калугерово, община Лесичово 

Коледен концерт с участието на Танцов състав „Тракийче“ и приятели се състоя в НЧ „Теофил 

Бейков - 1907“ - с. Калугерово, община Лесичово. В програмата бяха представени танцови 

изпълнения, характерни за различни европейски народи. Детски рисунки украсиха фоайето на 

читалището с изложба на тема „България в Европа“. 

През месец февруари в Областна администрация бе домакин на семинар организиран от 

Регионален център „Читалища“ Пазарджик на тема „Актуални и повтарящи се юридически и 

счетоводни читалищни въпроси“ за читалищните секретари от областта, организирана от 

Регионален център „Читалища“. Консултативната среща бе първият реален формат от 

Информационната кампания „Въпроси от различно естество, касаещи читалищната дейност 

през 2018“ на Регионалния читалищен център.  Проведе се с подкрепата на Областна 

администрация Пазарджик и участието на Окръжен съд – Пазарджик. Пред аудиторията бе 

представен смисълът и същността на регистърната реформа и процедурата по пререгистрация. 

Във втория модул от програмата бяха разгледани отговорностите на читалищата като 

администратори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и в 

съответствие с промените в изискванията на Комисията за защита на личните данни.  

 Областна администрация популяризира в област Пазарджик поканата на  Фондация 

„Пловдив 2019“ за участие на организации, независими артисти и куратори от региона да се 

включат в информационна среща по Отворена покана за „Малки проекти“ и да станат част от 

програмата на Европейска столица на културата. 

13. Околна среда 

ПРИОРИТЕТ 38: Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и 

оползотворяване на природните ресурси. 

Цел 143: Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху 

повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за интегрирано 

управление. 

През месец март 2018 в Пазарджик беше отбелязан Световния ден на водата под мотото 

„Водата –живот, емоция, стихия“ .Събитието се проведе под патронажа на областния 
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управител Стефан Мирев. Организатори са „Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница, 

Община Пазарджик, РУО Пазарджик, РИОСВ Пазарджик, ОД „Земеделие“ РЗИ Пазарджик и ВиК 

Пазарджик. 

(Мярка 564: Контролиране проводимостта на речните русла за предотвратяване на 

неблагоприятните последици от наводнения.) 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Въз основа на констатациите от проверките извършени през 2016 г. и 2017 г. за 

състоянието и проводимостта на речните легла в извън регулационните граници на населени 

места бяха сключени договори с фирми за безвъзмездно почистване от дървесна и храстова 

растителност на речни легла с цел осигуряване на проводимостта им. Договорите са 

прекратени по взаимно съгласие или поради некачествено изпълнение. Изготвена е Програма 

за планово почистване, съгласувана с РИОСВ Пазарджик, БДИБР – Пловдив. 

Със Заповед №РД-185/26.07.2018 г. на Областен управител на област Пазарджик е назначена 

междуведомствена комисия за проверка състоянието и проводимостта на речните легла в 

извън регулационните граници на населени места. Изготвен бе график за извършване на 

проверките на територията на следните общини: Белово, Батак, Брацигово, Панагюрище, 

Пазарджик и Лесичово. Проверките бяха извършени в периода от 08.08.2018 г. до 12.09.2018 г. 

Обходени и проверени бяха общо 97 км. Изготвен бе обобщен протокол, описващ състоянието 

и необходимите мерки за поддържане проводимостта на речните легла извън регулацията на 

населените места. Заявени са необходимите средства пред Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане (МКВП) към МС. 

От началото на 2018 г. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е 

извършила 92 проверки на язовири на територията на област Пазарджик, съвместно с 

Комисията за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните 

стени. Това стана ясно на среща между председателя на агенцията Петър Горновски и 

областния управител на Пазарджик Стефан Мирев. На нея присъстваха и главният директор на 

главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Мима Чалева и 

началникът на регионален отдел „Южна Централна България“ на дирекцията ген. Йордан 

Кюмюрджиев. Общият брой на водоемите в областта е 97, като към този момент резултатите от 

проверките показват, че водоемите са в добро техническо състояние, стана ясно по време на 

срещата. Направените предписания са 82, голям брой, от които са по техническата 

документация на водните обекти. Язовирите имат достатъчно свободен обем, който да поеме 

и водите от предстоящите пролетни дъждове и топене на снегове от високите планински части. 

Като акцент към областната управа бе поставен и проблемът с язовирите с неизяснена 

собственост, както и тези с повече от една техническа неизправност, за които трябва да бъдат 

взети необходимите мерки. 

В хода на срещата бяха обсъдени и предстоящите промени в Закона за водите, които са 

внесени в Народното събрание. Стефан Мирев информира, че ще бъде инициирана среща с 

всички кметове от област Пазарджик за проблемите с язовирите. На нея ще бъдат обсъдени 

стопанисването на общинските водоеми, както и възможността за прехвърлянето им към 

новото предприятие „Управление и стопанисване на язовири", което предстои да бъде 

създадено. 

Цел 146: Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление 

на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната. Опазване и подобряване 

състоянието на околната среда на морските води в Черно море. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ: Интегрираният подход за управление на водите се изразява в осъществяване на 

интегрирано управление на водите в количествен и качествен аспект като неделим природен 

ресурс, в интерес на обществото, защита на здравето на населението и устойчивото развитие, 

определят се срокове, в които следва да се постигнат екологични цели за водните екосистеми. 

Водните ресурси са използваемата част от природните води. Антропогенния и природния 

натиск са най-значимите видове натиск върху състоянието на повърхностните и подземните 

води. 

Принципите на интегрираното управление на водните ресурси са заложени в Национална 

стратегия за управление и развитие на водния сектор, като основен стратегически документ, в 

Плана за управление на речните басейни и в Стратегията за отрасъл Водоснабдяване и 

канализация (ВиК), в които Областна администрация, чрез Областния управител има 

ангажименти за провеждане на държавната политика в сектора. 

Като цяло данните за България сочат, че страната е под нисък воден стрес, съпоставяйки 

общото разчетено потребление на вода за битови нужди от 3.340 млрд. м3 за 2035 г. и 

многогодишния среден вътрешен воден ресурс от 18.547 млрд. м3, но за Източнобеломорския 

район, в който се намира област Пазарджик се очаква среден воден стрес.  

В Югоизточна Европа климатът се променя. В отговор на тези климатични рискове ВиК 

стратегията поставя ударението върху необходимостта от гъвкавост, която включва свързване 

на изолираните понастоящем водни запаси, където липсват взаимовръзки, както и 

преразглеждане на стандартите за създаване на ВиК системи.  

ВиК стратегията има за цел изграждане на консолидиран отрасъл с най-много 28 регионални 

оператора, като важна стъпка към постигане на ефективност и високо качество на услугите. 

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

предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени.  

Предизвикателствата в отрасъла за територията на областта са много.  

Управлението на сектора и предоставянето на водоснабдителните услуги от ВиК операторите 

зависи във висока степен от наличността и техническото състояние на водопроводната мрежа, 

както и от количеството и качеството на питейната вода. Въпреки добрия териториален обхват 

на водопроводната мрежа и доброто качество в преобладаващия случай на природната вода, 

изключително високата степен на амортизация на водопроводите е фактор, който е сериозна 

заплаха за нормално функциониране на сектора. Водоснабдителните услуги като цяло 

отговарят на стандартите, но загубите на вода са много високи и поддръжката на 

водоснабдителните системи и съоръжения е недостатъчна.  

При отвеждането и пречистването на отпадъчни води предоставянето на услугата от 

операторите в най-голяма степен зависи от наличието на техническа инфраструктура. 

Недостатъчните финансови ресурси са основна пречка пред развитието на сектора. Хроничният 

недостиг на финансиране се дължи както на общото равнище на развитие на икономиката, 

което нарежда страната между най-бедните в Европа, така и на специфични проблеми, 

свързани с организацията на водния сектор на територията на областта. 

Процесът на децентрализация в България през 90-те години на миналия век доведе до 

създаване на дружества, които са твърде малки, за да постигнат икономии от мащаба, и дори 

прекалено малки, за да управляват сложни ВиК системи. В област с административен център 

гр. Пазарджик има 12 общини с 9 /девет/ ВиК дружества, като 8 от тях са 100% общинска 
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собственост. Създадената Асоциация по водоснабдяване и канализация (АВиК) на обособената 

територия на държавния ВиК оператор, поема прехвърлените управленски права от 

централната и местната власт. На територията на областта административните и функции се 

поемат от служители на Областна администрация.  

През отчетния период бе решен многогодишния проблем с ликвидацията на държавния ВиК 

оператора. Правоприемник на ликвидираното дружество, по подписания 2017 г. от Областния 

управител, Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

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

Стъпка към изпълнение на секторните политики през 2018 г. е идентификацията и 

инвентаризацията на публичните активи, експлоатирани от ВиК операторите. За територията на 

област Пазарджик са подписани разпределителните протоколи за активите публична 

собственост на територията на община Батак, община Брацигово, община Велинград, община 

Пещера, община Стрелча и община Сърница. Все още не е подадена информацията в 

изпълнение на §9 от ЗИДЗВ от 2013 г., за изготвяне на списъци с ВиК активите за територията на 

община Белово, община Панагюрище и община Ракитово.  

Съгласно изготвените разпределителни протоколи за собствеността, на територията на община 

Батак и община Пещера са идентифицирани активи ПДС по смисъла на чл. 13 от ЗВ. Съгласно 

същия закон, на територията на община Велинград и община Сърница също следва да бъде 

създадена асоциация. 

През 2018 година, след получаване на разпределителните протоколи и постъпило искане, след 

решение на Общински съвет Пещера, съгласувано с МРРБ, се създаде Асоциация по ВиК между 

община Пещера и държавата в лицето на Областния управител на област Пазарджик.  

Въпреки взетите през 2016 г. решения за присъединяване на обособените територии на „ВиК – 

П“ ЕООД, гр. Панагюрище и обособените територии на „ВиК – С“ ЕООД, гр. Стрелча към 

обособената територия на ВиК Пазарджик и създадената Асоциация по ВиК Пазарджик, 

Общинските съвети на двете общини, месец юли 2018 г. отхвърлиха предоставеният им проект 

на Анекс за присъединяване към обособената територия на ВиК оператора. Със свои решения, 

общинските съвети на двете общини се отказаха от членство в Асоциацията, преди да е 

сключено допълнителното споразумение към Договора, т.е. преди финализиране на 

фактическия състав по тяхното приемане като членове на АВиК и реалната промяна на 

границите на обособената територия. Отказът на община Панагюрище поставя въпроси за 

експлоатацията на строящия се на нейна територия язовир Луда Яна. Строителството на 

язовира и пречиствателната станция за питейна вода следва да приключи 2019 г. и се 

финансира от Световната банка и съфинансира от държавния бюджет. Съгласно Закона за 

водите, една обособена територия се обслужва само от един ВиК оператор.  

Като резултат от отказа на община Панагюрище и община Стрелча от членство в АВиК 

Пазарджик, КЕВР прекрати производството и не разглежда искането на ВиК Пазарджик за 

одобряване на Бизнес плана му. Съгласно Закона за водите, липсата на актуален Бизнес план 

поставя под въпрос извършването на инвестиции от оператора във ВиК инфраструктурата на 

обособената територия за 2019 г.  

Следва да се посочи, че за отчетния период в резултат на изпълнение на подписания Договор 

между АВиК и ВиКУ Пазарджик, операторът е изпълнил в цялост ангажиментите си за 

минимално ниво на инвестиции за обособената територия. Направените инвестиции възлизат 

на близо половин милион лева, в активи публична държавна и публична общинска 
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собственост, съгласно отчет за изпълнение на подробната инвестиционна програма от ВиК 

оператора за 2018 г., приет на заседание на Асоциацията, месец декември 2018 г.  

Въпреки невъзможността да покриват своите оперативни разходи, липсата на финансова 

устойчивост и средства за инвестиции във ВиК системите и съоръженията за поддържане на 

добро качество на водата и непрекъснатост на услугата в дългосрочен план, както и отвеждане 

и пречистване на отпадъчните води, общините от област Пазарджик отказват окрупняване.  

Консолидацията на водния сектор за областта не е самоцел. Продиктувана е от стремеж към 

икономии от мащаба. Държавната политика е съобразена с отрасловия еталон за оптимален 

размер на зона на обслужване, който е наличието на минимум 250 000 клиенти на 

водоснабдителни и канализационни услуги. При последното официално преброяване на 

населението през 2011 г. жителите на област Пазарджик наброяват 275 548 души. По 

предварителни данни на НСИ за 2017 година, в област Пазарджик населението е 257 965 души 

в 118 населени места. Демографските тенденции и прогнози, очевидно, са неблагоприятни. За 

шест години населението на областта е намаляло с над 17 000 души – с 6,4% по-малко спрямо 

числеността от последното преброяване през 2011 година. В средносрочен план прогнозата е 

да се достигне критичния минимален брой клиенти.  

Липсата на окрупняване на територията на областта доведе до забавяне на процеса на 

реформа и невъзможност на общините да отговорят на изискванията и критериите поставени 

пред страната от ЕС за финансиране на сектора. Територията на област Пазарджик и общините 

в нея са извън обхвата на проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Общините от областта не са допустими бенефициенти и по Програмата за развитие на селските 

райони. Основният финансов ресурс в сектора, с който разполагат операторите, респективно 

общинските администрации са постъпленията от ползвателите на ВиК услугите и общинските 

бюджети.  

Операторите от област Пазарджик/с изключение на община Брацигово/ нямат ободрени от 

КЕВР, съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Бизнес 

планове и цени за регулаторния период 2017-2021 г. Липсата на актуален Бизнес план, 

растящите цени на енергоносителите, неприложените стандарти за канализационните и 

пречиствателни услуги, трудно привличането на квалифицирани кадри и генерирането на 

достатъчен ресурс, за използване на модерни и енергийно ефективни технологии за 

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

подобряване на ефективността и управлението при предоставяне на услугите поставят под 

въпрос планирането и извършването на инвестиции във ВиК инфраструктурата на територията 

на областта. Бъдещото повишение цените на компонентите от предоставяните 

водоснабдителни и канализационни услуги, макар и в рамките на социалната поносимост, ще 

бъде шоково за жителите на областта и ще предизвика негативни реакции сред населението.  

Търсенето на решение на проблема с разхищението на природен стратегически ресурс и 

негативното влияние върху околната среда и повърхностните водни тела от човешката дейност, 

както и на липсата на ефективност във ВиК отрасъла е задължително, както с оглед на 

заделянето на допълнителни публични средства, така и за получаване на обществено 

одобрение и възможност за социална поносимост на цената на предоставяните услуги. 

Провеждайки държавната политика във ВиК сектора, представляваната от Областния 

управител, Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВК услуги” ЕООД, гр. 

Пазарджик, изпълнява всички функции и дейности произтичащи от Закона за водите. През 
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отчетната година са проведени две извънредни и едно редовно заседание на общото събрание 

на асоциацията.  

През отчетния период, Областният управител организира множество индивидуални срещи с 

представителите на местната власт с покана за включването на общините в асоциацията по 

ВиК. Проведени бяха работни срещи с Министъра, със Заместник-министъра на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, експерти от министерството и представители 

на КЕВР.  

 

Цел 147: Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление 

на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и 

оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на 

вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: В област Пазарджик е създадено Регионално сдружение по чл.24 от Закона за 

управление на отпадъците. Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в 

общината, която е собственик на терена, върху който е изградено съоръжението за третиране 

на отпадъци – община Пазарджик. 

За осма поредна година област Пазарджик се включи в кампанията „Да изчистим България 

заедно“ на 15 септември 2018.  5566 доброволци от област Пазарджик събраха 157 тона и 540 

кг. отпадъци в деня на кампанията „Да изчистим България заедно” за 2018г. Над 5000 

доброволци участваха в акциите по почистване, които се проведоха в различни точки на област 

Пазарджик. Общият брой на по-големите почистени места в областта е 78. Това са паркове, 

места за отдих, игрища и детски площадки, горски местности, паметници, екопътеки, зелени 

площи около стадиони, язовирни ивици, пътища до курортни места и емблематични местности 

за региона ни. Служителите от Областна администрация, начело с областния управител и 

политическия му кабинет, участваха активно за пореден път в кампанията, почиствайки зони за 

отдих и спортен риболов в км. Звъничево на Община Пазарджик.  

Област Пазарджик получи приз "Чиста игра" за най-много почистени места в кампанията "Да 

изчистим България заедно" .  Наградата бе връчена на специална церемония в Галерия " 

Квадрат 500", където се проведе Националната среща на партньорите на кампанията "Да 

изчистим България заедно".  100 дни преди Световния ден на почистването, в София bTV Media 

Group раздаде първите награди "Чиста игра" за най-резултатните и лоялни партньори на 

кампанията. Областна администрация Пазарджик и РИОСВ Пазарджик получиха плакети 

"Партньор на кампанията“.  

Цел 148: Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им 

биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на 

регионите, в т.ч. чрез включване на научните среди в изпълнение на държавните 

природозащитни политики. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

ПРИОРИТЕТ 40: Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения и 

постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи за страната. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Основен фактор за регулиране на климатичните изменения е намаляването на 

парниковите газове. През 2018 г. на територията на област Пазарджик се довърши 
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изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС). За всяка сграда бе изготвено обследване за енергийна 

ефективност, което определя количествата спестени парникови емисии изпускани в 

атмосферата. От анализа на изготвените обследвания бе изведена усреднена стойност от 0,034 

тона спестени емисии за м2 разгъната застроена площ. Общата разгъната застроена площ на 

одобрените за саниране сгради в областта възлиза на 341171 м2. Следователно  спестените 

парникови емисии изпускани в атмосферата възлизат на 11600 тона. 

По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на област 

Пазарджик се изпълняват проекти за подобряване на енергийните характеристики на 

административни сгради – държавна и общинска собственост, както и на многофамилни 

жилищни сгради. Общата разгъната застроена площ (РЗП) възлиза на 56737 м2. Пресметнато по 

горната формула, спестените парникови емисии ще възлязат на 1929 тона. Сградите са в 

различен етап на изпълнение и да края на 2020 г. следва да бъдат въведени в експлоатация. 

 

14. Земеделие, храни, рибарство и гори 

Проведени са 20 броя заседания на комисии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, които разглеждат проекти 

за изменения във влезлите в сила планове по §4 за община Септември и община Брацигово. 

Проведени са и 20 броя заседания за приемане на изработените етапи по процедиране на 

планове по §4, за землището на с. Бяга, общ. Брацигово и с. Бошуля, общ. Септември.  

Комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за стопанските дворове на орг. по § 12 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ/бивши ТКЗС/ е провела 3 бр. заседания, за приемане на ПНИ, касаещи прилежащите 

земи към съществуващите сгради. 

Цел 157: Високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу болести. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Проведени са 3 заседание на Областната епизоотична комисия по ЗВД. 

Подписани са протоколи от проведените заседания като в тях са упоменати мерките, които се 

въвеждат за недопускане разпространението на заразни болести по птиците и животните, 

както и за нерегламентирана търговия с животни.  

През отчетния период Областна администрация оказа подкрепа и участва в работата на 

Областния консултативен съвет по животновъдство. Целта бе да се подобри комуникацията 

както между производителите и институциите, така и  между самите животновъди, да се 

осъществи по-добра оперативна връзка и координация между структурите на МЗХ и 

животновъдите в област Пазарджик. 

ПРИОРИТЕТ 42: Стабилно развитие на хранителния сектор. 

Цел 161: Гарантиране качеството и безопасността на храните. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: От месец юни 2017 Областна администрация е член на платформа S3 

„Проследимост и „големи данни““ в аграрния и хранителния сектор“, която се ръководи от 

Регионалното министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските райони на 

автономното правителство на Андалусия – Испания. Платформата е създадена с подкрепата на 

Европейската комисия в рамките на създадената от нея платформа за интелигентна 

специализация RIS3. В обхвата на целите са подобряването на проследимостта по цялата 

хранителна верига и на достъпа до „големи данни“ за земеделското производство, 

преработвателната хранителна промишленост, логистиката, дистрибуцията и потребителите. 
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Освен иновациите и дигитализацията в тази област, задачите на партньорството са да се 

подобри конкурентноспособността в агро-хранителния сектор и да се включат потребителите и 

различните икономически оператори по хранителната верига в процесите на вземане на 

решения за развитието в тези области. Това се планира да се извърши чрез анализиране на 

наличните условия в различните държави партньори, набелязване на възможни мерки и 

действия за подобрение и търсене на възможности за финансирането им.  

В продължение на изпълнените предходни два проекта за създаване на регионален клъстер за 

подкрепа на иновациите в аграрния сектор и хранителната промишленост, Областна 

администрация Пазарджик работи понастоящем по две инициативи за подпомагане на 

цифровизацията в тези два сектора. За целта бе създадено регионално партньорство с участие 

на фирми от хранителната промишленост, земеделски стопани, публични институции в 

областта на земеделието, академични и научни организации, както и местни ИКТ фирми и 

доставчици на мобилни и цифрови услуги. След оценка на текущото състояние ще бъде 

споделен опит на други международни партньори по проекта, на базата на който да бъде 

разработен план за действие за област Пазарджик за включване в областната стратегия за 

развитие на мерки за насърчаване на цифровизацията на сектора. Това ще бъде направено с 

активното съдействие на привлечените регионални участници. 

ПРИОРИТЕТ 43: Устойчиво и многофункционално управление на горите. 

Цел 163: Устойчиво ползване на дървесина чрез редуциране ползването от зрелите гори 

съобразно целите и режимите на стопанисване и увеличаване на отгледните грижи за младите 

насаждения. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2017 г. Отделът за стандарти и политики към международната организация 

FSC (Forest Stewardship Council) обяви одобряването на разработения за България национален 

стандарт за отговорно управление на горите, който влиза в сила на територията на страната от 

16 август 2017 г. С това България се нарежда сред първите държави в Европа (с Франция и 

Португалия), довели до успешен край процеса по разработване на национални стандарти по 

горска сертификация, в съответствие с най-новите изисквания на FSC. Българският стандарт е 

разработен от национална работна група, координирана от WWF, с участието на представители 

на различни министерства, институции и организации. 

На територията на област Пазарджик са разположени десет държавни горски стопанства (ДГС), 

четири държавни ловни стопанства (ДЛС) и едно учебно-опитно горско стопанство (УОГС-

Юндола) в състава „Южноцентрално държавно предприятие“. За координиране дейностите по 

опазване и устойчиво стопанисване на горите, дивеча и рибата е създаден Областен 

консултативен съвет. През 2018 г. е добита и продадена дървесина (търг и добив на корен) в 

размер на 81129 м3. 

Регистриран бе спад на засегнатите от корояд територии от началото на 2018 г. Пазарджишка 

област е сред тези с най-голям спад на короядните петна в гората. Този извод беше направен 

по време на заседание на работната група на кризисния щаб, който координира мерките в 

засегнатите от корояд гори. Заместник-министърът на земеделието Атанас Добрев подчерта, че 

положителната тенденция се дължи на добрата едногодишна работа на всички, които участват 

в щаба. В област Пазарджик нападнатите площи са намалели съответно от 1543 ха през 

първото полугодие на 2017 г. на 35 ха през първото полугодие на 2018 г. На територията на 

РДГ-Пазарджик има общ запас от 52 милиона и 790 хиляди 396 куб. м, а от тях за 

средногодишно ползване по горскостопански планове са над 604 000 кубика.  
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Областният управител подкрепи предложенията на ловните сдружения от региона за промени 

в Закон за лова и опазване на дивеча. По покана на председателя на СЛРД "Сокол 1893" 

Пазарджик, Областният управител Стефан Мирев участва в работна среща по повод 

предстоящите промени в Закона за Лова и Опазване на Дивеча. В дискусията  се включиха 

народни представители и председателите на Ловно-рибарските сдружения от Панагюрище, 

Велинград, Септември, Пещера и Батак. 

15. Транспорт 

ПРИОРИТЕТ 45: Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната 

инфраструктура. 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Работа по отношение на обществените превози: 
 
През 2018 г. няма проведени заседания на Областната комисия по транспорт, поради което не 
са правени промени в Областната и Републиканската транспортни схеми на разписания квота 
на Област Пазарджик. Проведена е само една съгласувателна процедура с Област Смолян за 
линия от РТС „София – Девин“, преминаваща през населени места от област Пазарджик. 
 
Областна администрация Пазарджик даде през 2018 година положително становище да бъдат 
предоставени безвъзмездно за управление на Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ (НКЖИ) девет имота, намиращи се на територията на община Септември. 
Целта е да бъде изграден пътен надлез в района на жп спирка Ковачево. Пътното съоръжение 
е част от по-мащабен проект за модернизация на железопътната отсечка Септември - Пловдив. 
Дейностите са в изпълнение на политиката на компанията за намаляване на инцидентите по 
железопътната инфраструктура чрез премахване на пресичанията на едно ниво между 
влаковете, автомобилното движение й пешеходците. 
 
16. Икономика 

ПРИОРИТЕТ 50: Подкрепа за развитието на икономически зони, чрез финансиране на 

мерките за насърчаване на инвестициите. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на 

общините на военни терени с отпаднала необходимост. 

Цел 191: Подобряване на инвестиционната среда. 

Цел 192: Развити икономически зони и привличане на инвестиции 

Мярка 734: Привличане на инвестиции чрез обединяване на усилията на БАИ, АПСК, 

търговските дружества с държавно участие в капитала и Областни администрации за 

предоставяне на подходящи терени и имоти на инвеститорите. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2018 г. по оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ на 

територията на област Пазарджик бяха приключени и разплатени 46 проектни предложения. 

Общата стойност на проектите възлиза на 45 814 499,75лв., от които безвъзмездната финансова 

помощ 27 583 417,34 лв. и собственото съфинансиране от бенефициента 18 231 082,41 лв. 

През месец октомври 2018 г. идентифицираните заинтересовани страни бяха поканени на 

годишните тематични семинари във връзка с изпълнението на Плана за действие към 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 

(ИСИС). Така продължава тяхното включване в дискусиите по актуализиране на определените 

тематични приоритети за област Пазарджик, както и информирането им за текущи 
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възможности за финансиране по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ и ОП „ Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

През 2018 г. Областна администрация Пазарджик продължава работата си в тематичното 

партньорство за иновации и дигитализация по цялата хранителна верига „Проследимост и 

„големи данни““ в областта на агро-хранителния сектор, създадено в рамките на платформата 

за интелигентна специализация S3 SMARTFOOD на Европейската комисия. Също така през юни 

2018 г. започна изпълнението и петгодишен проект REGIONS 4FOOD „REGIONal Strategies 4 

FOOD 4.0 Revolution (Регионални стратегии за храна 4.0 Революция). С него се цели 

предприемане на мерки за цифровизация на аграрно-хранителния сектор на ниво политики и 

развиване на култура на иновации и цифровизация сред фирмите от хранителната 

промишленост и всички оператори по хранителната верига – доставчици на оборудване и 

суровини за селското стопанство и хранителната промишленост, земеделските стопани, 

преработвателните предприятия, транспортните и логистични услуги и търговските и складови 

обекти за хранителни стоки. 

Социалните партньори са активни участници в заседанията на Съвети и комисии създадени по 

различни нормативни документи към Областния управител. Сдруженията на бизнеса се 

отзовават на покани на Областния управител при посещенията на различни бизнес делегации в 

областта. Областният управител присъства на офицални събития свързани с реализацията на 

успешни бизнес-проекти в региона. 

За 19-ата поредна година „Оптикс” АД отбеляза Деня на инвестициите в производствена площ 

и капацитет на компанията на знаковата дата 5-ти февруари. Откриването на стрелбищен 

комплекс „ОПТИКС“, бе дългоочакван проект за екипа на компанията, който ще може да 

изпитва оптичните си изделия за стратегическия и ловния пазар. Стойността на инвестицията е 

приблизително 1 млн. лв. Освен за производствените цели, стрелбището е отворено за всички, 

които имат професионален интерес към боравенето със стрелково оръжие, за любители на 

точните изстрели и всички, които проявяват любопитство към съвременните оптични и 

стрелкови техники. Комплексът се намира на територията на бившия полигон в Панагюрище. 

Нова производствена база откри в Пазарджик водещата машиностроителната компания РАИС. 

Промишленото предприятие разширява дейността си на нов терен, който се намира в близост 

до сегашната производствена база на РАИС. Инвестициите в разширяване на производствените 

мощности възлизат на 8 600 000 лв. Новото предприятие е изградено на 3800 кв.м. разгърната 

застроена площ в новообособен промишлен район. Изградени са два цеха, шоурум и 

административна сграда със зали за обучения и повишаване на квалификация на персонала. В 

момента са разкрити 40 нови работни места, а общо в двете бази на предприятието работят 

140 човека. На събитието присъства зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, д-р 

Йошихару Инаба, президент и главен изпълнителен директор на FANUC Corporation, Япония 

В присъствието на Областния управител през м. декември 2018 г., Областното 

представителство на Камара на строителите в България връчи наградите за постижения в 

строителството от област Пазарджик. Всяка година след гласуване между членовете на 

камарата един строител получава голямата награда "Златната либела", която е символ на 

добра строителна практика и добър строителен мениджмънт. Водещи при определяне на 

номинацията са личните качества на управителя. Той трябва да умее да изгражда и мотивира 

екипи, да планира стратегически и да реализира положителни финансови резултати. 

Статуетката - прототип на древноегипетска либела тази година стана притежание на Артстрой 

Про ООД. 
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17. Енергетика 

ПРИОРИТЕТ 58: Изпълнение на националните цели за енергийни спестявания за 2020 г. 

Цел 208: Реализиране на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2018 г. завърши реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната част от строително-

монтажните работи и въвеждането на сградите в експлоатация се извърши през 2017 г. На 

територията на област Пазарджик са сключени 61 броя договори за финансиране с Българска 

банка за развитие(ББР). През 2016 г. бяха въведени в експлоатация 8 броя сгради, през 2017 г. 

51 броя сгради. Останалите 6 броя сгради са въведени в експлоатация през 2018 г. 

В регистъра на заявените искания за финансиране на ББР на територията на област Пазарджик 

са заявени още 196 сгради. Очаква се при осигурено финансиране ББР да започне сключването 

на договори за продължаване на НПЕЕМЖС. 

По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на област 

Пазарджик се изпълняват проекти за подобряване на енергийните характеристики на 

административни сгради – държавна и общинска собственост, както и на многофамилни 

жилищни сгради. В процес на изпълнение са мерки по енергийна ефективност в 3 бр. 

административни сгради – държавна собственост, 5 бр. сгради административни и със 

социално предназначение (училища и детски градини) – общинска собственост и 50 бр. сгради 

– частна собственост с жилищно предназначение. 

18. Туризъм 

ПРИОРИТЕТ 59: Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация с 

качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм и влизането ни в топ 5 на 

туристическите дестинации в Югоизточна Европа. 

Цел 209: Стимулиране на устойчивото развитие на туризма и редуциране регионалните 

диспропорции в развитието на сектора чрез популяризиране на културно-историческото 

наследство и туристическите атракции, и развитие на специализираните видове туризъм. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Общините от Област Пазарджик попадат в четири от туристическите райони на 

България. Във всеки от тези райони се създават Организации за управление на съответния 

район.  

През 2017 г. в гр. Смолян беше учредена организацията на Туристически район „Родопи“ в 

изпълнение на приетата Концепция за туристическо райониране. Членове на организацията 

освен общините от родопската част на Област Пазарджик станаха и Сдружението на 

хотелиерите и ресторантьорите във Велинград. 

През 2018 г. в гр. Пловдив беше учредена Организацията за управление на Тракийски 

туристически район. Представители на Областна администрация Пазарджик участваха в 

учредителното събрание. Сдружението беше създадено в съответствие със Закона за туризма и 

има за основна цел да работи чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и 

в обществен интерес и да извършва дейности, свързани с формиране на регионални 

туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на територията на 

туристическия район. Тя ще съдейства за преодоляване на проблемите с фрагментирането и 

„локализма” на развитието на туристическия продукт, маркетинговата и рекламната дейност и 

ограничеността на ресурсите на отделните фирми и местни общности. 
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ПРИОРИТЕТ 61: Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, 

професионална и личностна реализация на младите хора в страната. 

Цел 224: Актуализиране на законови, подзаконови и стратегически документи в областта на 

младежката политика за усъвършенстване на механизма за координация, наблюдение и 

отчитане на националната политика за младежта. 

Цел 226: Насърчаване на гражданската активност и социалното включване на младите хора и 

разпознаване и развитие на „младежката работа“ в страната. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Стратегическото изпълнение спрямо отчетните индикатори в Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) в Област Пазарджик през 2017 година е както следва: 

 

 

20. Административна тежест и електронно управление 

ПРИОРИТЕТ 62: Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и 

създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност. 

Цел 228: Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: Съгласно чл.29, ал.1 от Закона за администрацията, областният управител е 

едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното 

управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при 

провеждане на регионалната политика. Координира и контролира дейността на 

териториалните звена на централните администрации на изпълнителната власт на територията 

на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им. 

Осъществява контрол за законосъобразност на актовете на 12-те общински съвети. Функции и 

отговорности на областния управител са регламентирани в над 120 нормативни акта.  

Най-много нормативни актове, предвиждащи правомощия на областния управител, има в 

сектор държавна собственост и регионално развитие, земеделие, гори и храни, околна среда, 

отбрана и сигурност, социална политика и заетост, икономика, енергетика и туризъм, 

правораздаване и вътрешни работи, административен контрол, държавно управление, 

здравеопазване, култура, образование, физическо възпитание и спорт, транспорт, данъчна 

политика, финансов и обществен контрол.  

Най-много правомощия и функции са свързани с координация, надзор и контрол – близо 100, 

което съответства на конституционно възложените правомощия на областният управител като 

орган на изпълнителната власт в областта. Следващите по брой функции – над 40, са по 

предоставяне на услуги, което  се свързва най-вече с правомощието на областния управител да 

управлява държавната собственост на територията на областта. Функциите по секторна 

политика са над 30.  

Областна администрация Пазарджик предоставя 36 вида административни услуги, 

включително 26 специфични, описани в ИИСДА – Административен регистър и към тях още 4 

вида, предоставяни от всички администрации. Общият брой на предоставени през 2018 година 

административни услуги достигна 1002 от общо 17 вида. Документооборотът с кореспонденти 

на Областна администрация Пазарджик през 2018 година възлиза на 3390 регистрирани в 
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СДОКИЗ АКСТЪР документа. От тях 3034 главни с външни кореспонденти, и общо 5480, с 

движението по преписките. 

Проведените анкети за удовлетвореност на потребителите на административни услуги сочат 

високо ниво на удовлетвореност, което е резултат на съответствието с принципите на 

организационно съвършенство на дейността по административно обслужване и по-точно – на 

дължимия фокус върху клиента, върху настоящите и бъдещи потребности на потребителя на 

услугите на Областна администрация. 

ПРИОРИТЕТ 63: Подобряване на публичната среда чрез политика на прозрачност. 

Цел 231: Приоритизиране на откритото управление като политически ангажимент, 

осигуряващ на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и 

информираност за дейността на държавните органи. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: В изпълнение на политиката за прозрачност дейността на администрацията, 

през 2018г. на информационния сайт на Областна администрация са публикувани общо 208 

информационни съобщения  за:  предстоящи  събития,  проведени  работни  срещи,  

официални посещения, форуми, брифинги и пресконференции. В местните и национални 

електронни и печатни медии, са  публикувани  над  100  прессъобщения,  новини,  интервюта  

свързани  с  дейността  на областната администрация, инициативи на политическия кабинет, 

посещения на министри, чуждестранни партньори, дипломатически представителства и др. 

По инициатива на Областния управител от началото на 2018г. стартираха изнесени приемни 

дни в общините на областта. Те се провеждаха от областния управител, представители на 

държавни институции и експерти от Областна администрация. Паралелно с приемните за 

граждани, Областният управител проведе срещи с кметовете на общини, председателите на 

общински съвети и кметове на кметства в 12-те общински центъра на област Пазарджик. 

Поставените въпроси по време на приемните са от различен характер, те са свързани с лични 

проблеми на хората с институции, съдействие за решаване на въпроси на гражданите с 

местната администрация. Въпроси свързани с подобряване качеството на живот в малките 

населени места – ремонт на пътища, прилагане на мерки за безопасност на движението, 

осигуряване на достъп до качествени социални услуги и програми на МТСП и др. 

В Областна администрация Пазарджик е утвърдена процедура за организацията на работа по 

прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която се урежда 

приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни 

запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне на 

обществена информация или откази, съгласно разпоредбите на ЗДОИ. 

Областна администрация Пазарджик е представила разяснителни материали на гражданите по 

повод упражняване на правото им за достъп до информация. Обособена е секция "Достъп до 

информация" в интернет страницата на администрацията, в която са разяснени правата на 

достъп до обществена информация. Публикувани са Вътрешните правила, касаещи процеса по 

предоставяне на информация, а така също формите, които използва администрация за 

предоставяне на достъп до обществена информация, Регистър на заявленията за достъп до 

обществена информация, включващ данни за всяка отделна година, както и списък на 

категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на 

Областна администрация Пазарджик. 

През 2018 г. са постъпили общо 8 бр. заявления, от тях: 
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• 6 /шест/ бр. – на хартиен носител в деловодството на Областна администрация; 

• 2/два/ бр. –по електронен път на служебния имейл адрес. 

Заявленията са подадени от: 

• неправителствени организации/ЮЛ с нестопанска цел - 1 броя; 

• юридически лица – 1 броя; 

• от физически лица - 5 броя; 

• от журналисти – 1 брой. 

Поисканата информация е предоставена в пет от случаите по електронен път и един път на 

хартиен носител. Две заявления, на основание чл. 32, ал. 1 ЗДОИ, са препратени до 

компетентния да го разгледа орган – РДСП - Пазарджик.  Няма постановени откази за 

предоставяне на исканата информация. 

Решенията по подадените заявления са издадени в нормативно предвидения срок и 

информацията е предоставена в формите, посочени в заявленията. 

ПРИОРИТЕТ 64: Развитие на електронното управление като основа за модернизация на 

държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване 

на гражданите и бизнеса. 

Цел 232: Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление. 

Обезпечаване прилагането на изискванията на Закона за електронно управление. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: През 2018 година Областна администрация Пазарджик отбеляза съществен 

напредък в посока на внедряване и прилагане на набор от елементи на системата за 

електронно управление. Всички бланки на услугите, които се предлагат, са обновени според 

изискванията на Административния регистър. Въведено е картово плащане в администрация 

чрез ПОС терминал и се насърчават потребителите на административните услуги да заплащат 

чрез него. Относителният дял на картовите плащания нараства. Внедрена е система за 

електронен обмен на документи (АКСТЪР комуникатор). По този начин, Областна 

администрация придоби технологична възможност за включване в националната система за 

електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която комуникира с териториалните звена и 

централните администрации на изпълнителната власт, както и с общините от областта, с 

нараснала ефективност и ефикасност. Това е условие и за преминаване към електронен, 

безхартиен, документооборот. Обновена е партидата на Областна администрация в 

Административния регистър, като са обновени бланките според изискванията (част от бланките 

са унифицирани съгласно спуснатите образци). От края на годината Областна администрация 

има служебен достъп до удостоверения от RegiX – системата за достъп до регистрите, 

поддържани от държавната администрация. По този начин администрацията може да се 

снабдява с необходимите удостоверителни документи и справки в контекста на комплексното 

административно обслужване на гражданите и бизнеса. През 2019 Областна администрация 

ще разполага с електронни подписи, регистрация в системата за електронно връчване. Ще 

бъде обновен сайта на администрацията, както и подменено информационното табло за 

административните услуги намиращо се при звеното за административно обслужване. 

Подобряването и разширяването на възможностите за електронно управление са в изпълнение 

на Плана за подобрение на административната дейност в Областна администрация Пазарджик 

2017-2018, утвърден от Областния управител през 2017 година след проведената самооценка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2017 ГОДИНА 

За постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от административната 

дейност на Областна администрация Пазарджик в съответствие с принципите за цялостно 

управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики се 

сключи споразумение за сътрудничество на организацията с Института по публична 

администрация при реализация на проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата 

рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  

Със своя заповед № АД-73/03.04.2017 г. Областният управител на Област Пазарджик разпореди 

да бъде приложен цялостно и при пълен обхват на организацията инструмента за 

организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013. 

След утвърждаване от Областния управител, Планът за подобрение е приведен в изпълнение, 

считано от 01.09.2017 г. Планът за подобрение включва 12 мерки за подобрение, като 4 от тях 

са мерки с бърз ефекта на подобрение. През 2018 година бе проведен мониторинг на 

изпълнението на плана за подобрение. 

В изпълнение на мярка 1 от утвърдения от Областния управител на Област Пазарджик и 

ръководител на Областна администрация Пазарджик „План за подобрение на 

административната дейност в Областна администрация Пазарджик 2017 – 2018“ бе 

разработена и през юли 2018 година утвърдена от Областния управител „Стратегия за 

организационно развитие на Областна администрация Пазарджик 2018 – 2020“.  Стратегията е 

стратегически документ, разработен на основание чл.33а, във връзка с чл.64 и §1, т.7 от ДР на 

Закона за администрацията. Основните елементи на Стратегията са нейните: 

МИСИЯ: Областна администрация Пазарджик подпомага областния управител в качеството му 

на едноличен териториален орган на изпълнителната власт във функциите му на ръководство, 

координация и контрол на дейността на органите на изпълнителната власт и местното 

самоуправление на територията на област Пазарджик за осигуряване на регионално развитие 

чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж при гарантирани сигурност, отбрана, 

обществен ред и защита на населението от бедствия в област Пазарджик 

ВИЗИЯ: Областна администрация Пазарджик е социално отговорна организация с добро 

управление, съответстващо на най-добрите европейски и световни практики в публичния 

сектор, в служба на местните общности в област Пазарджик 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ТЕМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 1: Координация и контрол по законосъобразност на дейността на 

органите на изпълнителната власт и местното самоуправление на територията на област 

Пазарджик 

СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 2: Регионално развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж в област Пазарджик 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 3: Сигурност, отбрана, опазване на обществения ред и държавната 

собственост и защита на населението от бедствия в област Пазарджик 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ефективна и ефикасна във взаимодействието си публична 

администрация с висок организационен и личен интегритет 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЦ1: 

СМ1-1: Повишаване на административния капацитет за контрол по законосъобразността и 

координация, включително чрез средства за  електронно управление, на дейността на органите 

на изпълнителната власт и местното самоуправление 

СМ1-2: Ангажиране на субекти на гражданско участие в инициативите за повишаване на 

качеството на обществените услуги 

СМ1-3: Гарантиране на съобразен със специфичните настоящи и бъдещи потребности на 

потребителите на обществени услуги достъп, включително и чрез електронно административно 

обслужване и управление 

СМ1-4: Гарантиране на възможно най-високи стандарти за качество на обществените услуги 

под условието за безукорен личен и организационен интегритет 

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

отговорно партньорство на органите на изпълнителната власт и местното самоуправление с 

бизнеса и структурите на гражданското общество в местните общности 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЦ2: 

СМ2-1: Повишаване на административния капацитет за стратегическо и оперативно планиране 

и управление на изпълнението 

СМ2-2: Изграждане на система за управление на статистическата информация, включително 

чрез проследяване и анализ на данни относно индикаторите на регионално развитие 

СМ2-3: Повишаване ефективността на взаимодействието и партньорствата с органите на 

местно самоуправление и структурите на гражданското общество в местните общности 

СМ2-4: Целенасочена подкрепа и провеждане на адекватни на регионалната специфика 

антикризисни политики за демографска стабилизация, намаляване на бедността, 

неравенството и социалното изключване – включително и чрез ограничаване на ефектите им в 

сферите на здравеопазването, образованието, социалните услуги, пазара на труда, 

обществения ред и сигурност. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Намалена уязвимост и добре управлявани рискове за живота, здравето 

и благоденствието на местните общности в областта 

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕРКИ ПО СЦ3: 

СМ3-1: Осигуряване на основано на профили на компетентностите на стратегическите 

професии качество на труд в сферата на сигурността, опазването на обществения ред и 

държавната собственост и защитата на населението от бедствия 

СМ3-2: Управление на споделените партньорски информационни и материални ресурси 
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СМ3-3: Създаващо знание управление на информацията в областните обществено-

консултативни и експертни структури 

СМ3-4: Повишаване на социалния ефект на административната дейност чрез добро управление 

в сферата на сигурността, опазването на обществения ред и държавната собственост и 

защитата на населението от бедствия 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

CAF 2013 – BSc 

Областна администрация Пазарджик прилага в административната си дейност Интегрирана 

система за управление на качеството и стратегическото изпълнение CAF 2013 – BSc. 

САМООЦЕНКА 

При самооценката на административната си дейност и общото изпълнение Областна 

администрация Пазарджик прилага инструмента за организационно съвършенство Обща рамка 

за оценка CAF 2013. 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И РИСК 

За ефективно управление на стратегическото си изпълнение Областна администрация прилага 

процесен подход, основан на PDCA-цикъла на управление и на Балансираната система от 

показатели за ефективност BSc – XPP .  

Управлението на риска се осъществява в съответствие с отделен стратегически документ, в 

съответствие с изискванията на ЗФУКПС – Стратегия за управление на риска в Областна 

администрация Пазарджик (2018-2020).  

Стратегията за управление на риска в Областна администрация Пазарджик е разработена в 

изпълнение на нормативното задължение за периодична актуализация. Нейното съдържание е 

съобразено с подходите, дефинициите, методите и техниките, съдържащи се в създадения 

през 2009 година международен стандарт за управление на риска, известен като ISO 31 000. В 

този смисъл, то съответства и на препоръката за стандартен подход при управление на риска, 

съдържаща се в Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, 

утвърдени от Министъра на финансите. 

Стратегията за управление на риска в Областна администрация Пазарджик е съобразена с 

нивото на организационна култура на Областна администрация Пазарджик, която е сред 

водещите в страната администрации по отношение на внедряване и прилагане на системи за 

управление в съответствие с принципите на организационното съвършенство и тоталното 

управление на качеството. За ефективното си прилагане Стратегията разчита на изградения в 

Областна администрация Пазарджик специфичен административен капацитет.  

В изпълнение на изискванията на ЗФУКПС през 2018 година бе актуализирана Стратегията за 

управление на риска в областна администрация Пазарджик (2018 – 2020). Нейните основни 

елементи са, както следва: 

Визия: Областна администрация Пазарджик осъществява нормативно регламентирания процес 

на управление на риска като присъщ елемент на управлението на стратегическото и 

оперативно изпълнение на организацията. 
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Мисия: Организацията си поставя задачата чрез ефективно прилагане на избраната рамка за 

управление на риска да подлага на критичен преглед и анализ всяко от решенията, които 

предстои да бъдат взети, и последващото му изпълнение, в съответствие със стратегията и 

плановете. Тя управлява риска: 

• като взаимосвързан елемент на финансовото управление и контрол 

• по системен начин  

• интегриран в общия процес на стратегическо и оперативно управление на 

организацията  

• в съответствие с най-добрите световни и европейски практики и стандарти на 

управление в публичния сектор 

• при пълен обхват на текущото изпълнение  

• с ангажираност и отговорност на ръководството и служителите към процеса на 

постоянно усъвършенстване 

• прозрачно и с участието на заинтересованите лица. 

Организацията се ангажира, насочвана чрез подходящи индикатори, да изпълни мисията си в 

управление на риска, постигайки следните: 

Стратегически цели: 

1. Да акцентира върху непрекъснатото усъвършенстване на управлението на риска чрез 

поставяне на задачи за организационно изпълнение, измерване, преглед и последващо 

модифициране на процесите, системите, ресурсите, способностите и уменията на звената и 

служителите.      

2. Да установи изчерпателен, подробно дефиниран и възприет в организацията способ за 

оценка на риска, рисковите контроли и мерките за третиране на риска.     

3. Да осигури процесите на взимане на решения в организацията, независимо от 

йерархичното ниво, обхвата и важността им, да съдържат оценка и управление на съответните 

комплексни рискове.     

4. Да осигури ефективно комуникиране на рисковете и тяхното управление със 

заинтересованите лица вътре и извън организацията.    Изпълнението на 

този ангажимент се установява чрез документирания процес на комуникация. 

5. Да вложи управлението на риска като същностна част от общия процес на стратегическо 

и оперативно планиране и управление в организацията в съответствие с дефинирането на 

риска като несигурност спрямо (стратегически и оперативни) цели.    

ЕКИП ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

По всяка една от трите стратегически теми се сформира работна група за изпълнение. 

Работните групи съставят оперативни годишни планове за изпълнение по всяка една от трите 

стратегически теми. На всеки шест месеца, съобразно графика за планиране и отчет в 

администрацията, работните групи изготвят информации относно оперативното (полугодието) 

и стратегическото (годишно) изпълнение.  
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Висшите държавни служители в администрацията сформират Екип за мониторинг и оценка в 

състав: Главен секретар на Областна администрация Пазарджик, Директор на дирекция 

АПОФУС и Директор на Дирекция АКРРДС. Екипът за мониторинг и оценка на стратегическото 

изпълнение, въз основа на информациите на работните групи по стратегически теми, 

изработва годишен доклад за стратегическото изпълнение, който представя на политическия 

кабинет на Областния управител.  

ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ е оценено и 

отразено във Въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 

2018 г., утвърден от Министъра на финансите г-н Владислав Горанов.  

Въз основа на отговорите във въпросника, общото състояние на СФУК по елементи е оценено 

от ръководителя на администрацията, както следва: 

 Контролна среда – обща оценка “Много добра” 

 Управление на риска – обща оценка “Много добро” 

 Контролни дейности – обща оценка “Много добра” 

 Информация и комуникация – обща оценка “Много добра” 

 Мониторинг – обща оценка “Много добър”. 

Въз основа на обективните резултати от самооценката, Областният управител декларира, че 

състоянието на финансовото управление и контрол в ръководената от него организация през 

2018 г. е “Много добро“ и Областна администрация Пазарджик поддържа високи стандарти на 

изпълнение. Свидетелство за това са и резултатите от проведената през 2018 година процедура 

на Външна обратна връзка, завършила с присъждане на администрацията на удостоверение 

(етикет) за Ефективен CAF потребител. Тази процедура финализира цикъла по прилагане на 

инструмента за организационно съвършенство CAF 2013, в интегриран формат със Система за 

управление на стратегическото изпълнение BSc (Balanced scorecard), в съответствие с 

разпоредбите на чл.64, във връзка с чл.2, ал.1, т.8, от Закона за администрацията. В рамките на 

процедурата е съставен Доклад за обратна връзка по CAF от д-р Иван Бечев от Министерство на 

отбраната, получен с писмо №РД15-1113/23.08.2018 г. на Изпълнителния директор на 

Института по публична администрация. Докладът съдържа анализ на силните страни и 

областите за подобрение на административните практики на организацията, както и 

предложения за усъвършенстването им.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През отчетния период – 2018 година - Областна администрация Пазарджик изпълни функцията 

си да подпомага Областния управител на Област Пазарджик в съответствие с разпоредбите на 

закона – като планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок 

обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите. Тя консултира и 

координира дейността си за осъществяване на единната държавна политика със социални 

партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското общество в 

местните общности на Област Пазарджик, с партньорите си в страната и в Европейски съюз и 

Европа, за постигане и поддържане на социално отговорен стратегически синхрон. 


