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УТВЪРЖДАВАМ! 

 

      ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: (п) 

      (ТРЕНДАФИЛ ВЕЛИЧКОВ) 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК 

2022 ГОДИНА 

(чл.59 и 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 2022 

година отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от 

програмата на Министерски съвет.  

През отчетния период на 2022 година, от началото на 2022 година и до 31 юли 

2022 година изпълнителната власт се ръководи от коалиционно правителство с 

министър-председател г-н Кирил Петков. От 22 юни 2022 година правителството бе в 

оставка (след гласувания вот на недоверие). Коалиционното правителство с министър-

председател г-н Кирил Петков представи през декември 2021 година своите 

стратегически цели и приоритети във формат на 19 приложения към сключените с 

коалиционните партньори споразумения за подкрепа. По същество, те представяха 

намеренията за следване на секторни политики. В резултат на предсрочно 

прекратения мандат на Правителството и, в последствие, на Парламента, поради 

ограниченото време за изпълнение, голямата част от тях останаха в сферата на 

намеренията. 

От 1 август 2022 и до края на 2022 година, за част от отчетния период от 5 

месеца, изпълнителната власт се ръководи от служебно правителство, с министър-

председател г-н Гълъб Донев, назначено с указ на Президента на Република България 

о.р. ген. Румен Радев. Главният приоритет, поставен от Президента и потвърден от 

Премиера пред Правителството, беше организационно-техническата подготовка за 
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произвеждане на извънредния избор на народни представители. Заедно с това, 

съгласно Конституцията на Република България, тълкувана с Решение №20/1992 г. на 

конституционния съд, „служебното правителство осъществява поначало 

правомощията на Министерския съвет, определени в глава пета от Конституцията“ и „ 

… управлява текущите въпроси на вътрешната и външната политика на страната до 

провеждането на законодателни избори и съставянето на редовно правителство“.  

Във връзка със спецификата на функциите и правомощията на служебното 

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

Годишен доклад за дейността на Областна администрация Пазарджик е съставен със 

структура и съдържание, отразяващи произтичащите от тях задачи за областния 

управител и подпомагащата го в дейността му областна администрация. Те са в 

обхвата на осъществяване на общите функции на държавното управление в областта, 

провеждането на държавната и регионалната политика, защитата на националните 

интереси чрез осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, 

гарантиране на законността и на обществения ред и осъществяването на 

административен контрол и защита на населението от бедствия. В обхвата и 

съдържанието на специфичните функции е организационно-техническата подготовка 

на произведените предсрочни избори за народни представители, съобразно мандата 

и задачата на служебното правителство.   

 В съответствие с Общите правила за подобряване на организацията на работата 

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

Областната администрация се изготвя анализ за цялостната дейност на 

администрацията и предложения за подобряването и в съответствие със заложените 

цели. Този анализ е съдържание на раздел III от настоящия доклад.  

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ 

А. ОБЩИ ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

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

регионално ниво 

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

В област Пазарджик през 2022 г. проведохме едно присъствено заседание на 

Областния съвет за развитие на област Пазарджик. Заседанието са проведен на 

19.04.2022 г. в приемна зала на областна администрация Пазарджик при следния 

дневен ред: 
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 Представяне на действията на Областния координационен съвет на област 

Пазарджик по предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна. 

 Представяне на новите Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО). 

Преди организирането на заседанието в Областна администрация Пазарджик са 

внесени ПИРО на Общините: Велинград, Стрелча, Сърница и Пазарджик. 

 Представяне на Проект Regions 4Food, с цел създаване на Областна Комисия по 

Иновации в аграрния и хранителния сектор в Област Пазарджик към Областния 

съвет за развитие, като част от Плана за действие по проекта. 

 Приемане на решение на Областния съвет за развитие за състав на Областна 

Комисия по Иновации в аграрния и хранителния сектор в Област Пазарджик към 

Областния съвет за развитие. 

 Приемане на решение на Областния съвет за развитие за Правилник за 

устройството и дейността на Областна Комисия по Иновации в аграрния и 

хранителния сектор в Област Пазарджик към Областния съвет за развитие. 

 Определяне на следващата община домакин на заседанието на ОСР. 

 Предложения за териториални звена, които да участват в следващото заседание, 

както и теми за обсъждане на следващото заседание. 

 

През 2022 г. Областният управител на Пазарджик взе участие в едно онлайн 

заседание на Регоналния съвет за развитие на Южен централен район за планиране 

на 28.09.2022 г. Основен акцент бе представянето и одобрението от Съвета на проекта 

на Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен централен 

регион за планиране. Препоръки за промени, допълнения и коментари бяха дадени от 

Областна администрация Пазарджик. Това са 32 предложения за отстраняване на 

някои несъответствия, промени и допълнения в стратегическата част на документа, 

подадени от Областна администрация Пазарджик в процеса на съгласуване на 

Стратегията. Съществена част от направените предложения са в следствие на 

работата по проект на Областна администрация Пазарджик - Regions4Food, 

финансиран от програма Интеррег Европа. Почти всички предложения са приети от 

екипа разработващ Стратегията, като 1 е прието частично и едно е останало за 

сведение. В рамките на заседанието бяха актуализирани представителите на РСР на 

ЮЦР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

и в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми за периода 2021-

2027 г. 

Проведено бе и едно неприсъствено заседание на РСР през месец декември 

2022 г. за вземане на едно неприсъствено решение за определяне на представителите 

на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на 

оперативните програми за новия програмен период 2021-2027 г. 
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1.2. Международни контакти и проекти с участие на Областна 

администрация 

През 2022 г. продължи изпълнението на проект Region4FOOD по програма ИНТЕРЕГ 

Европа, в който ОА-Пазарджик е партньор от 2018 г. Изпълнени бяха и двете 

дейности, предвидени с плана за действие, изготвен по проекта – създадена беше 

комисия „АгриФокус“към Областния съвет за развитие за редовно обсъждане от 

членовете и заинтересованите страни на въпроси във връзка с иновациите в 

земеделието и допринасяне за разработването и актуализирането на съответни 

приоритетни мерки в Интегрираната стратегия за развитие на ЮЦР 2021-2027г.  

Заключителната конференция по проекта се проведе в периода 29-30.11.2022 с цел 

разпространение на резултатите и обсъждане на новите възможности за 

продължаване на сътрудничеството. В рамките на конференцията Областният 

управител се срещна със зам.-министъра на земеделието, рибарството, водите и 

развитието на селските райони на автономна област Андалусия – водещ партньор по 

проекта.  

На 28.11.2022 г. се проведе годишната среща на представители на тематичното 

партньорство „Проследимост и големи данни“ в областта на агро-хранителния сектор, 

сформирано през 2017 г. в рамките на платформата за интелигентна специализация 

S3 – Земеделие, на Европейската комисия. Министерството на земеделието, 

рибарството, водите и развитието на селските райони на автономна област Андалусия 

ръководи това партньорство, а областна администрация Пазарджик е партньор, 

заедно с още над 70 региона от цяла Европа. В рамките на партньорството 

осъществяваме взаимодействие с различни институции с цел подпомагане развитието 

на съвременно земеделие чрез обмен на опит и добри практики, в.т.ч. и чрез 

кандидатстване със съвместни проекти. 

С няколко от партньорите в проекти по програма Интерег Европа участвахме в периода 

18-19.10.2022 г. в тематична работна среща за обмен на опит относно изграждането 

на иновационни екосистеми от публичните органи, отговорни за определянето на 

регионалните политики. Домакин беше централноевропейския технологичен институт 

в Бърно, заедно с платформата на програма Интерег Европа за споделяне на опит в 

областта на политиките, а сред участниците бяха две регионални агенции от два 

региона в Унгария и университетите от Швеция в Лунд и Mid-Sweden University, 

иновационна агенция Northern Netherlands Alliance и областна администрация Province 

Zuid-Holland от Нидерландия. 
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През цялата 2022 г. си взаимодействахме активно с различни партньорски 

организации от ЕС и подготвихме две нови предложения за съвместни проекти в 

областта на земеделието и туризма, и в областта на енергийните общности за локално 

производство и потребление на енергия от ВЕИ. 

1.3. Управление на ВиК сектор  

Провеждайки държавната политика във ВиК сектора, Областният управител в 

качеството си на Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, изпълнява функции и дейности 

произтичащи от Закона за водите, подзаконовите нормативни актове и сключения 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на ВиК услуги /Договора/с действащия на територията 

на община Белово, община Лесичово, община Пазарджик и община Септември ВиК 

оператор. „ВиК услуги” ЕООД, гр. Пазарджик няма одобрен Бизнес план за 

регулаторния период 2017-2021 г., както и настоящия регулаторен период 2022-2026 

г. Последната актуализация на цените на предлаганите от оператора услуги е 2016 г. 

Създадената средата на 2018 г. Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, 

обхваща територията на община Пещера и няма сключен договор по реда на Закона 

за водите с действащия на територията ВиК оператор. Операторът няма одобрен 

актуален БП, действащите на обособената територия цени за предоставяните ВиК 

услуги са от 2016 г. Асоциацията няма назначени служители по КТ и дейността ѝ е 

протоколна.  

Отчитайки броя на ВиК операторите област Пазарджик е най-раздробената в 

страната. На територията на областта има 8 оператора, като през изтеклата година 

броят им е намалял с присъединяването на община Белово към ВиК Асоциацията - 

Пазарджик. 

През отчетната година са проведени четири заседания на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК Пазарджик – едно редовно и три извънредни. 

В изпълнение на Договора, месец януари 2022 г. стартира процесът по отчитане 

и приемане на инвестициите на оператора и данъчното им третиране. Според 

подробната инвестиционна програма на ВиК оператора, за 2021 г., общо за обособена 

територия заложените инвестиции в публични активи следва да са на стойност 

600 000 лв. за територията на 3-те общини от Асоциацията. Съгласно отчета на 

оператора за 2021 г., инвестициите възлизат на 255 860 лв. Всички инвестициите за 

обособената територия са приети без забележки от публичния собственик и съгласно 

решенията на Общинските съвети са предадени на АВиК за управление, респективно 

на оператора за експлоатация. 

Липсата на актуален Бизнес план и свързаната с него актуализация на цените на ВиК 

услугите прави невъзможно извършването, в пълен обем на инвестиции от ВиК 

оператора в инфраструктурата на обособената територия. Проблем, не решаването на 

който се задълбочи през 2022-ра година. Налице е все по-голям дисбаланс между 
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действащите към момента цени на услугите /непроменени от 2016 г./ и заложените 

такива по неодобрения Бизнес план на оператора.  

На първото за годината извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията, проведено на 22.02.2022 г., членовете на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик, приеха решение, на основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за 

водите да съгласуват коригиран проект на „Бизнес план 2022-2026 г.“ на 

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

разгледан от КЕВР и операторът не разполага с официално становище от Комисията 

по него. 

След гласувано от Общото събрание на АВиК, решение за промяна границите 

на обособената територия чрез присъединяване на територията на община Белово към 

нея, провеждайки държавната политика, Председателят и експерти от Асоциацията 

проведоха редица срещи с Кмета на общината, служители от общинска администрация 

Белово, юристи и членове на Общински съвет Белово, управителя и ръководния екип 

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

методическото ръководство на МРРБ, с активното участие и кореспонденция между 

заинтересованите страни се изготви и съгласува Допълнително споразумение към 

Договора от 2017 г.  

Месец март 2022 г., на второто извънредно заседание на Асоциацията по ВиК, Общото 

събрание взе решение и се подписа Допълнително споразумение №2 към Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите от 2017 г, с което се 

регламентира присъединяването на община Белово към обособената територия на 

оператора. От 01 юни 2022 г. община Белово се обслужва от „Водоснабдяване и 

канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик, като по този начин е променена 

обособената територия на оператора и пълноправните членове на АВиК Пазарджик са 

община Белово, община Лесичово, община Пазарджик и община Септември.  

След отказа за членство в Асоциацията на община Панагюрище и община 

Стрелча, Председателят на Асоциацията проведе поредните разговори и 

кореспонденция с двете общини. По предложение на кмета на общината и с решение 

на Общински съвет от м. април, община Стрелча препотвърди отказа си за включване 

в Асоциацията по ВиК, не участва в заседанията на Общото събрание на АВиК 

Пазарджик и не внася задълженията си към бюджета. 

Община Панагюрище в лицето на кмета на общината и председателя на 

Общински съвет с писмо от месец юни потвърдиха отказа си за включване в 

Асоциацията по ВиК. Представител на общината не участва в заседанията на Общото 

събрание и общината не внася задълженията си към бюджета. Фактическия състав по 

приемане на двете общини като членове на АВиК чрез сключване на допълнително 

споразумение към Договора и реална промяна на границите на обособената територия 

няма. Общините изразяват несъгласието си от взетите решения на АВиК Пазарджик 

във връзка с бюджета, включването им в него и формиране на задължения.  

През изтеклата година Асоциацията съгласува 5 проекта за реконструкция и 

изграждане на обекти за ВиК инфраструктура на общините за кандидатстване за 

финансиране пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
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околната среда /ПУДООС/. Проектите с които общините кандидатстват за 

финансиране пред МРРБ не изискват съгласувателни становища от АВиК. 

През 2022 г. продължава строителството на финансирания с решение на УС на 

ПУДООС от 10.2020 г., проект „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни 

елементи – азот и фосфор на гр. Пазарджик“. Очаква се до края на 2023 г. 

строителството да приключи. 

Извършена е планова проверка по чл. 23 от Наредбата за изискванията и 

критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им на двата 

оператора със създадена АВиК. С протокол, проверяващата комисията отчете 

резултатите от проверката. Становището на АВиК Пазарджик е, че „Водоснабдяване и 

канализационни услуги” ЕООД, Пазарджик отговоря на нормативите заложени в 

Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на 

персонала им. „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера 

следва да предостави допълнителни документи, за да отговори на критериите и 

изискванията на наредбата. 

На проведеното редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализационни услуги” 

ЕООД, гр. Пазарджик, Общото събрание на Асоциацията прие годишния отчет за 

дейността си, отчета за изпълнение на бюджета и Бюджет на Асоциацията за 2022 г. 

На заседанието се одобри и Плана на Подробна инвестиционна програма на 

обособената територия за 2022 г. на стойност 745 800 лв. с включени инвестиции от 

оператора и за територията на община Белово. 

На последното за годината, присъствено извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК се отчете изпълнението на инвестиционната 

програма на оператора. За календарната 2022 година, по предоставен отчет на ВиК, 

инвестициите в системи и съоръжения ПДС и ПОС за държавата и четирите общини от 

обособената територия са на стойност 320 189 лв., което представлява само 43% 

изпълнение на заложените по договор инвестиции.  

Неосъщественото окрупняване и невъзможността на общините да 

кандидатстват по ОП „Околна среда“, ПРСР за сектор ВиК, липсата на държавно 

финансиране и малкият обем инвестиции от страна на оператора водят до 

неудовлетвореност на представителите на местната власт от провежданата политика.  

Като Областен управител съм силно притеснен от случващото се на територията 

на област Пазарджик във ВиК сектора. С изключение на община Брацигово, 

останалите 7 оператора от област Пазарджик нямат ободрени от КЕВР, съгласно 

Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Бизнес 

планове и цени за регулаторния период 2017-2021 г. и 2022-2026 г. Някои от 

операторите дори не са подготвили такива за регулаторния период 2022-2026г. 

Всички ВиК оператори на територията на областта съобщават за изключително 

тежкото си финансово състояние и наличие на задължения към Басейнова дирекция 

и/или доставчици и контрагенти. Част от операторите трудно покриват 

експлоатационните си разходи и са в невъзможност да поддържат показателите за 

качество на предлаганата от тях услуга. Липсата на актуален Бизнес план, растящите 

цени на енергоносителите, неприложените стандарти за канализационните и 



8 
 

пречиствателни услуги, трудното привличане и задържане на квалифицирани кадри 

и генерирането на достатъчен ресурс, за използване на модерни и енергийно 

ефективни технологии за експлоатация и поддръжка на ВиК системите и 

съоръженията, както и липсата на мерки за подобряване на ефективността и 

управлението при предоставяне на услугите поставят под въпрос планирането и 

извършването на инвестиции във ВиК инфраструктурата на територията на областта. 

Бъдещото значително 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. Въпреки посоченото представителите на местната власт 

отказват включване в създадената асоциация. 

 

2. Управление и разпореждане с имоти и вещи държавна собственост 

2.1. Управление на имоти и вещи държавна собственост 

През 2022 г. по реда на Закона за държавната собственост са проведени процедури 

по предоставяне безвъзмездно за управление на държавни имоти на територията на 

област Пазарджик, приключили с Решение на Министерския съвет, както следва: 

- с РМС №168 от 24 март 2022 г. са обявени за публична държавна собственост 

30 бр. имоти, находящи в населени места от община Белово, и 21 бр. имоти, находящи 

се в населени места от община Велинград, отнето е правото на управление от 

Министерството на образованието и науката – Лесотехнически университет - София, 

Учебно-опитно горско стопанство „Георги С. Аврамов“, с. Юндола на 4 бр. имоти, 

находящи се в община Велинград. Обявените за публична държавна собственост 

имоти и имотите с отнето управление са предоставени безвъзмездно за управление на 

Министерство на енергетиката; 

- с РМС №339 от 15 април 2022 г. са обявени за публична държавна собственост 

11 бр. имоти, находящи в село Момина клисура, община Белово, и 8 бр. имоти, 

находящи се в село Сестримо, община Белово. Обявените за публична държавна 

собственост имоти са предоставени безвъзмездно за управление на Национална 

компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждането на Национален обект 

„Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин 

Пелин и Елин Пелин – Септември“; 

- с РМС №460 от 8 юли 2022 г. пет бр. имоти публична държавна собственост, 

находящи в община Белово, са предоставени безвъзмездно за управление на 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждането на 

Национален обект „Железопътна линия София – Пловдив”, в участък Ихтиман - 

Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп 

участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”; 
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- с РМС №492 от 15 юли 2022 г. десет бр. имоти публична държавна 

собственост, находящи в град Белово, са предоставени безвъзмездно за управление 

на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изграждането на 

Национален обект „Железопътна линия София – Пловдив” в участък Ихтиман - 

Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп 

участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”, за „Модернизация на 

железопътна отсечка Костенец – Септември”; 

- с РМС №880 от 9 ноември 2022 г. три бр. имоти публична държавна 

собственост, находящи в град Белово, са предоставени безвъзмездно за управление 

на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за за изграждането на 

Национален обект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София 

- Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“. 

С предоставени права на министерства и ведомства са съставени нови 886 акта за 

държавна собственост върху имоти на територията на област Пазарджик, от които 315 

акта са за публична държавна собственост, 550 са за частна държавна собственост и 

1 акт е за поправка. 

2.2. Разпореждане с имоти и вещи държавна собственост 

През 2022 г. Областният управител на област Пазарджик е извършил разпоредителни 

сделки с имоти – частна държавна собственост, както следва: 

2.2.1. Продажби на имоти чрез електронен търг 

 С Договор Д-8/28.03.2022 г. „Консултанска компания Куртев“ са закупили 

Ветеринарна лечебница, състояща се от 2 броя сгради в с. Баня, общ. 

Панагюрище; 

 С Договор Д-9/20.04.2022 г. Акчай Мехмед Балъкчъ е закупил сграда в с. 

Нова махала, общ. Батак; 

 С Договор Д-12/09.05.2022 г. „Хавале“ ООД е закупил сграда в гр. Сърница; 

 С Договор Д-21/01.06.2022 г. „Енергия“ ООД са закупили поземлен имот, в с. 

Дебръщица, общ. Пазарджик; 

 С Договор Д-28/30.06.2022 г. Димитър Борисов Борисов е закупил поземлен 

имот в с. Сарая, общ. Пазарджик; 

 С Договор Д-39/01.09.2022 г. Марина Павлова Велинска е закупила 

урегулиран поземлен имот в с. Козарско, общ. Брацигово; 

 С Договор Д-95/09.11.2022 г. Марио Георгиев Алексиев е закупил поземлен 

имот, ведно с построената в него сграда в с. Карабунар, общ. Септември. 

2.2.2. Продажба на прилежащ терен към законно построена сграда 
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С Договор Д-23/03.06.2022 г. Екатерина Милкова Донева е придобила 1/6 ид. част в 

размер на 99,83 кв.м. от ПИ с идентификатор 10450.502.444 в гр. Велинград, ул. „Хан 

Аспарух“ 88, върху който същата притежава самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10450.502.444.1.3, предназначение: Жилище, апартамент, 

разположен на 3-ти етаж от законно построена сграда. 

 

2.2.3. Предоставяне на помещение под наем без търг 

 С Договор Д-6/24.01.2022 г. е предоставено под наем помещение с площ 42,38 

кв.м. на 8-ми ет. от сграда на ул. „К. Величков 20“, гр. Пазарджик на СНЦ „УЕЙК 

ЪП МЛАДЕЖИ“; 

 С Договор Д-3/01.08.2022 г. е предоставен под наем  имот в з-щето на с. Бошуля, 

общ. Септември на СНЦ „Риболовец“; 

 С Договор Д-30/28.07.2022 г. е предоставено под наем помещение в гр. Пазарджик 

на ПП „БСП“. 

 

2.2.4. Предоставяне на помещение под наем чрез търг 

- С Договор Д-13/09.05.2022 г. е отдадена под наем сграда на ул. „Отон 

Иванов“ 17, гр Пазарджик на „КОКО ФЕШЪН“ ЕООД. 

 

2.2.5. Учредяване на Отстъпено право на строеж към законно построена 

сграда 

 С Договор Д-14/10.05.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване на Зехра Исмаилова Ходжова в ПИ в с. Свети Константин, общ. 

Пещера; 

 С Договор Д-15/12.05.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване на Васил Константинов Генчев в ПИ в с. Свети Константин, общ. 

Пещера; 

 С Договор Д-16/16.05.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

надстрояване на Николина Йорданова Кирова в ПИ в с. Свети Константин, общ. 

Пещера; 

 С Договор Д-17/16.05.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване и надстрояване на Елена Цветкова Харитова в ПИ в с. Свети 

Константин, общ. Пещера; 

 С Договор Д-18/19.05.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване на Парашкева Владимирова Чолакова в ПИ в с. Свети Константин, 

общ. Пещера; 
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 С Договор Д-19/20.05.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

надстрояване на Ваня Константинова Георгиева в ПИ в с. Свети Константин, общ. 

Пещера; 

 С Договор Д-91/-02.11.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване на Янчо Александров Янев в ПИ в с. Свети Константин, общ. Пещера; 

 С Договор Д-97/01.12.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

надстрояване на Добринка Димитрова Златарева  в ПИ в с. Свети Константин, общ. 

Пещера; 

 С Договор Д-98/01.12.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване и надстрояване на „Кипарис-АМ“ ООД  в ПИ в с. Свети Константин, 

общ. Пещера; 

 С Договор Д-99/01.12.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

надстрояване на Даниела Василева Николова  в ПИ в с. Свети Константин, общ. 

Пещера.   

 С Договор Д-103/16.12.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване и надстрояване на Иван Николов Герчев  в ПИ в с. Свети Константин, 

общ. Пещера.   

 С Договор Д-104/16.12.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

надстрояване на Георги Пенков Христев в ПИ в с. Свети Константин, общ. Пещера.   

 С Договор Д-106/19.12.2022 г. е учредено възмездно и срочно право на 

пристрояване на Дафинка Николова Денева и Денчо Йорданов Денев  в ПИ в с. 

Свети Константин, общ. Пещера.   

 

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

от Европейски съюз 

3.1. Изпълнение на бюджета и бюджетна дисциплина 

Изпълнението на приходите и разходите към 31.12.2022 г. е, както следва: 

Изпълнението на приходите по бюджета на Областна администрация Пазарджик към 

31.12.2022 г. е в размер на 293737 лв., разпределени по видовеq както следва: 

• 42301 лв. - наеми на имущество 

• 29814 лв. - наеми на земя   

• 30580 лв. – държавни такси 

• 71696 лв. - продажба на сгради 

• 34927 лв. – продажба на НДА 
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• 81991 лв. – продажба на земя 

•        5 лв. – неустойка 

•   40665 лв. – други приходи 

 

Сумата от 34927 лв. отразена по подпараграф §§40-30 е във връзка с издадени 

заповеди от Областния управител на област Пазарджик за учредяване на възмездно и 

срочно право на пристрояване и надстрояване към законно построени сгради, 

находящи се в с. “Свети Константин“, община Пещера, на основание чл.66, ал.4 от 

Закона за собствеността. 

За дължимия, съгласно ЗДДС данък върху добавената стойност към 31.12.2022 г. е 

внесена сумата от 33787 лв. 

За дължимия данък от стопанска дейност по ЗКПО 3 % за 2021г. е внесена сумата от 

4455 лв. 

Общите разходи за 2022 г. на Областна администрация Пазарджик са в размер на 

2089173 лв. 

 

По дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите“ са извършени 

разходи в размер на 115559 лв., от които: 

• 20897 лв. – извънреден труд на персонала 

• 42329 лв. – възнаграждения на РИК, експерти и техн. сътрудници към РИК 

• 17124 лв. – осиг. вноски 

• 35209 лв. – разходи за материали, командировки, гориво, ел. енергия и др. 

 

По дейност 121 „Областни администрации“ разходите за възнаграждения на персонала 

по утвърденото щатно разписание са в размер на 485087 лв., осигуровки за сметка на 

работодател 126818 лв., а за издръжка – 222911 лв. Отчетени са разходи за ел. 

енергия, пр. газ, вода, материали, застраховки, охрана на почивна станция в гр. 

Стрелча, почистване, работно облекло. За изпълнение на договори по параграф 4 - 

изработване на кадастрални планове са отчетени 11792 лв.. 

Закупен е лиценз за антивирусна програма „Панда“ в размер на 3283 лв. 
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Изплатени са задължения за местни данъци и такси към общините в област Пазарджик 

за 2022 г, включително и възстановените в размер на 60523 лв.  

 

Разходите по §02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала” представляват 

изплатени възнаграждения по граждански договори за поддръжка на парната 

инсталация, временна неработоспособност и обезщетение за неизползван отпуск на 

областен и заместник областен управител, обезщетение при пенсиониране на 

държавен служител, представително облекло на държавните служители, изплатено 

СБКО на служители по трудово правоотношение и са в размер на 37972 лв. 

 

По дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности“ разходите по §10-00 - издръжка са в размер на 5440 лв., изплатени за 

тонизиращи напитки, храна, закупено работно облекло, платени консумативи( ел. 

енергия, пр. газ, вода, телефон). За възнаграждения и осигурителни вноски  по 

дейност 282  са изразходвани средства съответно 63930 лв. и 12330 лв. 

 

По дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“ : 

В изпълнение на ПМС 154 са осигурени средства за почистване на речните корита по 

договори от предходни години, от които са изплатени 87226 лв. – за почистване на р. 

Малка Мътница – 59976 лв. и 27250 лв. за укрепване и почистване на речното легло 

на р. Чепинска. 

В изпълнение на ПМС № 188 от 21.7.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи 

за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за 2022 

г. в Област Пазарджик в размер на 1 036 146 лв. е подписан договор Д-108/21.12.22г. 

за възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десния бряг на р. 

Марица срещу устието на р. Тополница за защита на сондажите на вододайната зона 

на гр. Пазарджик в размер на 991 867.88 лв., Д-109/21.12.2022г. в изпълнение на 

авторски надзор по време на строителството в размер на 9918 лв. и Д – 

110/21.12.2022г. строителен надзор в размер на 29 940 лв. Общо сключени договори 

в размер на 1 031 725.88 лв. Общо извършени разходи във връзка с авансово плащане 

по сключените договори през 2022г.е в размер на 734 165.52 лв. 
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Одобрените допълнителни разходи с Постановление на МС № 188 от 21.7.2022г. за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за 2022 г. 

в Област Пазарджик в размер на 301 980.40 лв. няма да бъдат усвоени през 2022г 

 

В изпълнение на ПМС № 300 от 28.09.2022 г. в размер на 154 191 лв. за одобряване 

на допълнителни разходи за от резерва по чл.1, ал.2, раздел II , т.5.1 от ЗДБ на РБ за 

2022г за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствия , съгласно ПМС № 154 от 

2022г.изпълнението на Областна администрация Пазарджик е както следва: 

За почистване на р. Мътница на територията на област Пазарджик – 18 720 лв. няма 

да бъдат усвоени през 2022г., поради не подписан приемо-предавателен протокол за 

приключване на работата по сключения договор Д-56 от 30.12.2022г. 

За почистване на р. Стара река на територията на област Пазарджик – 135 471 лв. и 

подписан договор Д-57/30.12.20г.  

 Общо извършени разходи във връзка с авансово плащане по  договор Д-57/30.12.20г. 

през 2022г. е в размер на  81 282.78 лв. Сумата от 54 188 лв. няма да бъде усвоена 

през 2022г. 

Одобрените допълнителни разходи с Постановление на МС № 300 от 04.10.2022г. за 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за 2022 г. 

в Област Пазарджик в общ размер на 72 908 лв. няма да бъдат усвоени през 2022г 

Изпълнението по дейност 532 „Програми за временна заетост“ е в размер на 38537 лв. 

Средствата са за възнаграждения и осигуровки по сключени договори по програми за 

насърчаване на заетостта – 2 договора по Национална програма ЗОХТУ и 1 договор по 

Регионална програма.  

Към 31.12.2022 г. Областна администрация Пазарджик няма просрочени текущи 

задължения към доставчици.  

Към 31.12.2022 г. Областна администрация Пазарджик има просрочени вземания, 

представляващи възстановен разход за ел. енергия и наем  в размер на 465 лв. 

Предприети са действия за събирането им. 

 

През 2022 г. са извършени следните промени: 

1. Промяна с писмо № 02.09-218/14.04.2022г на АМС- увеличение на бюджета на ОА 

Пазарджик в показател „Персонал‘ с 911 лв. за изплащане на обезщетения във връзка 
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с Решения на Министерски съвет за освобождаване и за назначаване на областни 

управители и по Заповеди за освобождаване на заместник областни управители; 

2. Промяна с писмо № 05.00-173/09.05.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с 

размера на получените трансфери през първо тримесечие на 2022г от МТСП по 

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

2022г. в размер на 6370 лв.; 

3. Промяна с писмо № 02.09-366/09.05.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с 

размера на 65673 лв. за разплащане на дължимите данъци и такси към общините за 

2022г. по Закона за местни данъци и такси; 

4. Промяна с писмо № 06.13-12/30.05.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 5358 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

изработването на помощни планове  съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на 

област Пазарджик; 

5. Промяна с писмо № 02.04-199/03.06.2021г на АМС- вътрешно преструктуриране на  

разчетите за капиталови разходи, в т. ч. целевите текущи и капиталови разходи в 

областта на електронното управление и за използваните информационни и 

комуникационни технологии в размер на 283 лв.; 

6. Промяна с писмо № 06.00-23/30.06.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 19494 лв. за освобождаване и назначаване на областен управител на Област 

Пазарджик и обезщетение за служител, придобил право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст и неизползван отпуск на основание чл.106 ал.3 и чл.61 от ЗДСл.; 

7. Промяна с писмо № 06.00-98/29.07.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик във 

връзка с ПМС 154/05.07.2022 с размера 87226 лв. за възстановяване на разходи за 

спасителни и неотложни аварийни работи на р.Малка Мътница, община Велинград, 

както и река Чепинска възстановяване на разрушени подпорни стени на рибен проход 

и почистване на речното легло при село Варвара; 

8. Промяна с писмо № 02.09-573/08.08.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик с 

размера на получените трансфери през второ тримесечие на 2022г от МТСП по 

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

2022г. в размер на 10505 лв.; 

9.Промяна с писмо № 06.00-10/09.08.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик във 

връзка с ПМС 188/21.07.2022  в размера 1036146 лв. за непредвидени и/или 

неотложни разходи за предотвратяване , овладяване и преодоляване на последици от 

бедствия за възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десния бряг 

на река Марица срещу устието на река Тополница град Пазарджик; 
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10.Промяна с писмо № 06.00-275/13.10.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик 

във връзка с ПМС 300/28.09.2022  в размера 154191 лв. за непредвидени и/или 

неотложни разходи за предотвратяване , овладяване и преодоляване на последици от 

бедствия за почистване на река Стара река и река Мътница на територията на област 

Пазарджик; 

11.Промяна с писмо № 02.04-385/20.10.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик 

във връзка с ПМС 222/29.07.2022  в размера 81600 лв. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерски съвет за 2022г.; 

12.Промяна с писмо № 02.09-665/28.12.2022г на АМС- по бюджета  на ОА Пазарджик 

с 115559 лв. за разходи по подготовката и произвеждането на изборите за НП на 

02.10.2022г.; 

13.Промяна с писмо № 06.00-353/29.11.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 5234 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

изработването на помощни планове  съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на 

област Пазарджик; 

14.Промяна с писмо № 02.04-555/07.12.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 36000 лв. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на област 

Пазарджик; 

15.Промяна с писмо № 06.00-376/15.12.2022г на АМС по бюджета на ОА Пазарджик в 

размера 1200 лв. за осигуряване на средства по сключени договори за възлагане  

изработването на помощни планове  съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на 

област Пазарджик. 

 

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

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 2023 г. Общият бюджет на проекта съгласно Програмата 

е 2 939 352 лв. 

Размера на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 498 449 лв., 

Националното съфинансиране е в размер на 440 903 лв. 

Към  31.12.2022 г. разходите по проект REGIONS 4OOD  са в размер на 55113 лв., 

представляващи разходи за възнаграждения на персонала 28967 лв., хонорари 2834, 

13964 лв. за осигурителни вноски и издръжка 13965 Разходите са отчетени в СЕС - 

ДЕС. 
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Началното салдо към 01.01.2022 г. по валутна бюджетна сметка на ОА Пазарджик е в 

размер на 5767 лв. (2949 EUR). Средствата са остатък от приключилия 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“ и са предназначени за индиректни разходи, които са ни предоставени след 

представяне и верификация на окончателния отчет.  

Закупени са два броя климатици за нуждите на Областна администрация Пазарджик 

в размер на 3680 лв. и 40 лв. монтаж и демонтаж. Разходите са отчетени в СЕС - ДЕС. 

Закупените ДМА са прехвърлени с вътрешна трансферна сметка от СЕС - ДЕС в 

„Бюджет“ 

Към 31.12.2022г. салдото по валутна бюджетна сметка на ОА Пазарджик е в размер 

на 2037лв. (1042 EUR). 

 

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

местното самоуправление и местната администрация 

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

местно самоуправление 

Упражняване контрол по законосъобразността на актовете на общинските съвети 

от областния управител през 2022 г. по реда на чл. 45 от ЗМСМА. 

През 2022 г. в Областна администрация Пазарджик са постъпили общо 2423 

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 27 решения. Девет решения са 

преразгледани и отменени от общинските съвет при съобразяване с мотивите, 

изложени от Областния управител, две решения са преразгледани и изменени, 

тринадесет решения в резултат на връщането им от Областния управител, са 

преразгледани и потвърдени от Общински съвет Септември. Общински съвет 

Пазарджик не са преразгледали в законовия срок три от върнатите решения и същите 

са оспорени пред Административен съд Пазарджик, едно от тях в последствие е 

отменено. Повторно приетите 13 решения на Общински съвет Септември са оспорени 

пред Административен съд Пазарджик и по подадените жалби са образувани 

тринадесет административни дела.  
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4.2. Контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на 

местната администрация 

През изтеклата година са постъпили общо 6 сигнала и жалби срещу актове на 

кметовете на общини на територията на област Пазарджик. 

Една от жалбите е срещу заповед на кмета на община Септември, издадена по реда 

на ЗУТ, която е препратена от Областния управител по компетентност на 

Административен съд Пазарджик, който по силата на специалните разпоредби на ЗУТ 

е компетентен да се произнесе по нея. 

Две от жалбите са от „Демократична България-Обединение“ срещу заповеди на 

кметовете на община Батак и община Сърница за образуване на избирателни секции 

за гласуване с подвижни избирателни кутии. Със свои заповеди Областният управител 

е отхвърлил жалбите като неоснователни. И двете заповеди на Областния управител 

са обжалвани пред Административен съд Пазарджик. По делото срещу заповедта, 

касаеща образуването на Подвижни избирателни секции в община Сърница, съдът е 

постановил съдебно решение, с което е оставил жалбата без уважение. По делото 

срещу заповедта на Кмета на община Батак, съдът отмени заповедта на Областния 

управител, и върна преписката за ново произнасяне, като го задължи да назначи 

комисия. Областният управител се произнесе с нова заповед, с която повторно 

отхвърли жалбата като неоснователна. Последва нова жалба, по която беше 

образувано второ съдебно производство този път срещу заповедта на кмета на 

общината, което приключи с отмяна на тази заповед. 

4.3. Процесуално представителство на Областна администрация 

През 2022 г. Областният управител на област Пазарджик е бил страна по 65 

съдебни дела. Две от тях са подведомствени на Районен съд Пазарджик. Първото е 

гражданско дело за съдебна делба на съсобствен с държавата недвижим имот, а 

другото и с административно-наказателен характер и е образувано срещу 

Наказателно постановление, издадено от Областния управител по Изборния кодекс. 

Пред Административен съд Пазарджик са образувани 44 административни дела, 37 от 

тях са срещу решения на общински съвети. Едно дело в Административен съд 

Пазарджик е срещу незаконно уволнение, а второто е за обезщетение за оставане без 

работа. По 5 дела Областният управител се явява като преупълномощен представител 

на МРРБ. Едно дело е образувано срещу проведен от Областния управител на област 

Пазарджик електронен търг за продажба на ветеринарна лечебница. Делото е 

разгледано на две инстанции, като е приключило в полза на Областния управител. 

Жалбата е отхвърлена като неоснователна. По по-голямата част от делата 
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Административен съд Пазарджик е отменил обжалваните от Областния управител 

решения на общинските съвети. Съдебните решения са обжалвани от съответния 

Общински съвет пред ВАС, където има образувани 19 висящи дела. 18 от делата пред 

Административен съд Пазарджик все още не са приключили, тъй като производството 

по тези дела е спряно, поради наличието във Върховен административен съд на 

тълкувателно дело № 5/2022 г. Делото е образувано за уеднаквяване на съдебната 

практика по приложението на чл. 45, ал.11 във връзка с ал.8 от ЗМСМА, а именно кой 

е предмет на съдебен контрол: първоначалното решение на съответния общински 

съвет или второто решение, с което се изменя или потвърждава първоначалното 

решение. Във Върховен административен съд през 2022 г. Областният управител на 

област Пазарджик е бил страна по 19 дела. 17 от тях също са спрени до приключването 

на горецитираното тълкувателно дело. През 2022 г. е приключило и делото срещу 

насрочения местен референдум в с. Синитево, община Пазарджик, което също е в 

полза на Областния управител. 

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

културните и материалните ценности, околната среда при бедствия 

5.1. Превенция и противодействие на пандемията COVID-19 

Отчетната 2022 година премина в изпълнение на задачата с най-висока 

социална значимост и приоритет – превенцията и противодействието на пандемията 

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

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

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

който координира дейността на всички институции и лечебни заведения на 

територията на цялата област. В него членуват ръководители на държавни 

институции, управители на лечебни заведения и представители на съсловни 

организации в сферата на здравеопазването.  

  Със съдействието на Областна администрация Пазарджик от месец септември 

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

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

многопрофилни болници в област Пазарджик, което значително улесни екипите на 

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

особено в пиковите периоди на пандемията. Системата бе използвана ефективно и в 

пиковите моменти при последвалата грипна епидемия есенно-земен сезон 2022/2023.  

 5.2. Защита на населението при бедствия 
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Изминалата 2022 година бе белязана с природни и антропогенни бедствия на 

територията на област Пазарджик и Южен централен район. 

Изминалата 2022 година бе белязана с природни и антропогенни бедствия на 

територията на област Пазарджик и Южен централен район. 

За 2022 г. в Област Пазарджик няма наводнения, наложили обявяването на бедствено 

положение. 

На територията на област Пазарджик през 2022 година бяха обявени две частично 

бедствени положения - пожари. 

Първото бедствено положение се намираше на територията на община Лесичово, 

област Пазарджик, обявено със Заповед № 100/21.07.2022 г. на кмета на община 

Лесичово, представляващо пожар в горски територии и задимяване на част от 

територията на община Лесичово. От пожара е засегната иглолистна гора от 40 до 80 

г., в която има насаждения от бял бор, черен бор и зимен дъб, обхващаща площ от 

около 2000 дка. 

В следствие на възникналото бедствено положение: 

 Няма засегнати хора, няма повредени и/или разрушени жилища, здравни 

заведения, учебни заведения и съоръжения за доставка на основни стоки и услуги. 

 Няма прекъсвания/нарушения в здравни, образователни и други 

(водоснабдителни, електроснабдителни, доставки на храни и т.н.) доставки на 

основни стоки и услуги. 

 Няма директни икономически загуби в жилищния сектор, засегнати или 

унищожени производствени активи, вследствие на повредени или разрушени 

критични инфраструктури и обекти. 

 Няма загуби на реколта, добитък и културни ценности. 

В следствие на пожара са унищожени 1377 дка. иглолистна гора и 400 дка. Сухи треви 

и храсти. Спасена е 3000 дка. Иглолистна гора. 

 Второто бедствено положение се намираше на територията на община 

Панагюрище, област Пазарджик, обявено със Заповед № 655/08.08.2022 г. на кмета 

на община Панагюрище, представляващо пожар в горски територии и задимяване на 

част от територията на община Панагюрище и по-конкретно населените места с. 
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Елшица и с. Левски. От пожара е засегната иглолистна гора от 40 до 80 г., в която има 

насаждения от бор, акация и дъб. Засегнати от пожара са гори, земеделски земи и 

трайни насаждения. Общата обхващаща площ на пожара е над 2000 дка. 

В следствие на възникналото бедствено положение: 

 Няма засегнати хора, няма повредени и/или разрушени жилища, здравни 

заведения, учебни заведения и съоръжения за доставка на основни стоки и услуги. 

 Няма прекъсвания/нарушения в здравни, образователни и други 

(водоснабдителни, електроснабдителни, доставки на храни и т.н.) доставки на 

основни стоки и услуги. 

 Няма директни икономически загуби в жилищния сектор, засегнати или 

унищожени производствени активи, вследствие на повредени или разрушени 

критични инфраструктури и обекти. 

 Няма загуби на реколта, добитък и културни ценности. 

В следствие на пожара са унищожени около 2000 дка. иглолистна гора и сухи треви и 

храсти. 

И в двата пожара на територията на областта, беше взето участие от голям брой 

доброволци, участващи в доброволните формирования на територията на Област 

Пазарджик. 

На 03.11.2022г., беше проведено заседание на Областния щаб за защита при 

бедствия, което се състоя на територията на град Стрелча. Една от основните теми на 

проведеното заседание беше привеждането в изпълнение на Областния план за 

защита при бедствия – част „Защита при ядрена или радиационна авария“ 

Във връзка с засегнатата тема се проведе занятие, на тема: Защитни действия при 

радиационна аварийна ситуация при транспортиране на радиоактивни източници и 

материали или радиоактивни отпадъци на територията на областта. 

В резултат на проведеното занятие се взе решение, което беше съгласувано с 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия да бъде извършена актуализация 

на Областния план за защита при бедствия – част „Ядрена и радиационна авария". 

На свое заседание, проведено на 4 ноември 2022 година в гр. Стрелча, Областният 

щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Пазарджик 
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обсъди необходимостта от ресурсно осигуряване на спасителните работи за 

предотвратяване и ограничаване на последствията от горски пожари. 

Със своя заповед №РД-242/22.11.2022 г. областният управител сформира работна 

група експерти от териториалните звена на ОДМВР, ТД НС, РДПБЗН, РДГ, РИОСВ, 

Областна администрация и производителят на интегрирани системи ОПТИКС АД - 

Панагюрище със задача да разработи проект за Интегрираната система, която следва 

да разполага с функционалност за ранно откриване, локализиране, управление и 

контрол на пожари в горските територии на областта. 

В съответствие с рамката на Годишния план за изпълнение на Националната програма 

за намаляване на риска от бедствия за 2023, работната група разработи и областният 

управител с вх. №812-100-20499/22.11.2022г. представи на министъра на вътрешните 

работи предложението си по оперативна цел 4.2. Повишаване ефективността на 

инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от 

бедствия и недопускане възникване на нови рискове, дейност по реализация 4.2.2. 

Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, 

обекти, инфраструктура, съоръжения  и др. с цел намаляване на риска от бедствия, 

включително оборудване за наблюдение и оперативно управление, за Дейност: 

Изграждане на Интегрирана система за наблюдение, откриване и оперативно 

управление на горски пожари в област Пазарджик. Предлаганият бюджет е в размер 

на 1 100 000 лева. Очаквани резултати: Подобрено ранно откриване, локализиране, 

управление и контрол на пожари в горските територии на областта. Намален риск и 

размер на щетите от възникване на пожари в горските територии на областта, 

поставени под непрекъснато високотехнологично наблюдение 24/7, върху площ 80 

000 ha. 

През м. декември 2022 областният управител проведе среща с представители на 

оператора А1 относно възможността да използваме съоръжения за нуждите на 

системата.  

В края на 2022 година Областна администрация закупи дрон DJI Mavic 3T за свои 

нужди, свързани основно с планиране и контрол на изпълнението на задължения по 

чл.140 от Закона за водите – осигуряване на пропускливост на речните корита. 

Устройството е на високо технологично ниво, с разширена функционалност – 

разполага и с термокамера, както и с необходимия софтуер, подходяща за откриване 

и наблюдение на пожари и обекти от критичната инфраструктура, при необходимост. 

Предстои 4 човека от състава на Областна администрация да преминат обучение за 

лицензирани оператори, което доставчикът осигурява.  
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5.3. Закрила на лица, граждани на Украйна.  

По данни на МВР – Пазарджик, през 2022 година, от началото на войната в Украйна в 

Област Пазарджик, чрез МВР – Пазарджик, са регистрирани 741 украински граждани, 

от които 304 са с получени карти за временна закрила. 

Настаняването на граждани от Украйна в началото на конфликта се осъществява в 

следните обекти: 

До действието на програмата за компенсиране на местата за настаняване с „40 лв.“ 

настанените са в следните обекти: 

- Х-л „Хебър“ гр. Пазарджик, 

- Х-л „Хебър“ Цигов чарк, 

- Х-л „Зора“ – гр. Велинград 

След приключване на програмата за компенсиране на местата за настаняване с „40 

лв.“ – настанени украинци останаха в следните места: 

- Общежитие на завод „Костал“ с. Добровница, Община Пазарджик; 

- База „Камена“ – гр. Велинград; 

- База на МВР гр. Велинград 

- База на Народното събрание гр. Велинград 

- Х-л „Зора“ гр. Велинград  

Към 01.11.2022 г. броят на регистрираните бе нараснал до 700 лица. 

Украински граждани бяха настанени, до края на 2022 година и началото на 2023: 

- 250 човека в общежитие на завод „Костал“ с. Добровница, община Пазарджик 

– това са работници в завода и не са по програмата за настаняване. 

- 9 човека в х-л „Камена – гр. Велинград. Изхранване поето от БЧК - Пазарджик. 

- 6 човека в базата на Народното събрание – гр. Велинград. 

Настанени са общо 265 лица. По програмата за настаняване са настанени 15 човека в 

двете бази във Велинград. 

По данни от РДСП Пазарджик: 
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- Обслужени до момента 252 човека украинци с временна закрила, от тях 74 деца 

до 18г., като най-голям е броят на хората във Велинград (117 души) и в Пазарджик 

(107 души). 

- Предоставени са помощи в размер от 375 лв. на 144 човека; 

- Предоставени ваучери на стойност всеки 100 лв. на 252 души. 

По данни от БЧК за изхранването на лицата настанени в „Камена“ Велинград, 

закупени са и предадени са на управителя на база "Камена" хранителни продукти за 

11 украинци, настанени във Велинград, както следва: 

- 06.12.2022 г. - хр. продукти 434 кг. за 1606,20 лв., за 11 човека  

- 17.01.2023 г. - хр. продукти 388 кг. за 1644,92 лв., за 9 човека  

До момента от БЧК Пазарджик са раздадени: 

- 1055 броя пакети храна, 

- 753 литра вода, 

- 30 опаковки медикаменти и медицински артикули,  

- 2456 броя облекло и обувки,  

- 2164 единици хигиенни материали. 

Общият брой на подпомогнатите от БЧК Пазарджик е 1175 лица. 

По данни от РУО-Пазарджик, 4 деца (три от Украйна и едно от Сирия), търсещи 

или получили временна или международна закрила, са включени в групи за 

предучилищно образование в три детски градини в Пазарджик. Други 26 ученици 

(всички от Украйна), търсещи или получили временна или международна закрила, са 

приети в 11 училища в общините Пазарджик, Велинград и Септември. 

В периода от 21-ви април до 2-ри септември 2022 г. в Областна администрация 

Пазарджик ежеседмично се събираше и обобщаваше информация за работата на 

службите с украински граждани. След значително намаляване на обема на 

информация, поради липса на съществена динамика, от 02.09.2022 г. нататък, 

временно беше прекратено събирането на информацията. Териториалните звена, 

които подаваха необходимата информация за ефективно и ефикасно осъществяване 

на функциите на координация и контрол на областния управител по изпълнение на 

поставените от Министерски съвет задачи по закрила на лицата от Украйна бяха 

ОДМВР-Пазарджик, РДСП – Пазарджик, РУО-Пазарджик, РЗИ-Пазарджик, ЦСМП – 
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Пазарджик, Бюро по труда Пазарджик, Бюро по труда  Септември, Бюро по труда 

Пещера, Бюро по труда Панагюрище, Бюро по труда Велинград. 

 

5.4.Защита на културно-историческо наследство 

 В изпълнение на указанията на Министерство на културата до Областните 

управители във връзка с  организирането и провеждането на XII-ти Национален събор 

на народното творчество в Копривщица в периода 5-7 август 2022 г., Областна 

администрация Пазарджик, организира регионалната селекция и представянето на 

участниците от област Пазарджик. Участници в събора са носители и наследници 

/групови и индивидуални/на локално нематериално културно наследство от всички 

области в страната, които представят местни традиции. 

 Съгласно Регламента, XII Национален събор на народното творчество премина 

през два етапа – регионален и национален. Регионална селекционна комисия, 

назначена със заповед на областния управител на област Пазарджик определи 

съставите и индивидуалните изпълнители за участие в Националния етап на събора в 

Копривщица. В комисията бяха включени експерт от Института за етнология и 

фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ - 

БАН) и професионалисти, работещи в сферата на нематериалното културно 

наследство от ансамбъл „Пазарджик“, РИМ Пазарджик – Етнографски музей и 

Регионален експертно-консултантски център „Читалища“ – Пазарджик. 

 Самодейни състави и индивидуални изпълнители от 12 читалища и 8 общини 

представиха област Пазарджик на XII Национален събор на народното творчество в 

Копривщица-2022 г. В събора участваха над 200 изпълнители от региона. Традициите, 

обичаите,  песните и танците от Пазарджишкия показаха самодейците от читалищата 

в Пещера, Сърница, Стрелча и селата Симеоновец, Дорково, Величково, Пищигово, 

Юнаците, Росен, Бъта, Радилово, Драгиново. Сред народните обичаи бяха 

„Гергьовден“, „Последният ден на жътвата“, „Изпращане на войник“, „Топене на 

китки“. Певчески групи за автентичен фолклор представиха типичното за региона ни 

едногласно и двугласно пеене, характерно за Родопите, Средногорието и Тракийската 

низина.  За първи път представянето на сцената на самодейните групи и състави от 

област Пазарджик бе съпроводено с ревю на автентични женски и мъжки носии, 

характерни за фолклорната област, населеното място, бита, традициите и обичаите. 

Самодейците от Родопската, Тракийската и Средногорската част на нашата област 

донесоха общо 5 златни, 6 сребърни, 1 бронзов медал и бяха високо оценени от 
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шестчленното жури от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей 

към БАН. 

 През м. юни Министерството на културата стартира процедурата за попълване 

на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2022 г., с която 

се цели опазването на нематериалното културно наследство. Право на номинации 

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

лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно 

наследство. 

 Областна администрация Пазарджик проведе регионалния етап от 

процедурата. Съгласно статута на процедурата, предлаганите кандидатури 

представиха дейности и умения/ елементи от сферите на нематериалното културно 

наследство като – традиционни обреди и празници, традиционно пеене и свирене; 

разказване, детски игри, занаяти и поминъци и др. Със заповед на Областния 

управител бе създадена регионална селекционна комисия, която разгледа 

постъпилите предложения.  Тя се председателства от гл. ас. д-р Радка Братанова от 

Института по етнология и фолклористика при БАН, и членове: Вася Гергинова – Главен 

уредник отдел „Етнография” към регионален исторически музей Пазарджик, Радка 

Енчева-Кочева експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен 

център /РЕКИЦ/ „Читалища” Пазарджик, Атанас Чолаков – главен художествен 

ръководител на ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“. Кандидатурата 

„Ръчно тъкачество на килими“ на НЧ „Просвета 1917“ гр. Костандово, представи област 

Пазарджик при избора за попълване на Националната система „Живи човешки 

съкровища – България“ за 2022 г. и беше отличена от Министерство на културата, 

вписана в Националната представителна листа за нематериално културно наследство. 

 Със съдействието на Областния управител през м. октомври, в град Брацигово, 

Министерство на културата предостави на Камарата на архитектите в България лиценз 

за представителна културна организация. Това е поредната стъпка за създаването на 

образователен център за архитектурно-строителна реставрация в сградата на бившия 

строителен техникум в град Брацигово, която от дълги години е неизползваема. Това 

ще бъде единствена по рода си школа не само в региона, но и в цялата страна.  

 През м. август 2022 г. в град Брацигово се проведе форум посветен на 

архитектурното културно наследство “Брацигово – каменният поток на времето” с 

редица лекции, уъркшопи, дискусии, изложби. 
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 През 2022 г. на проведено планово заседание на Областна комисия „ Военни 

паметници“ при  Областна администрация – Пазарджик, където се взе решение от 

Комисията „Военни паметници”, да бъдат извършени текстуални корекции в 

описанието на съществуващите Военни паметници в Областния регистър „Военни 

паметници него: 

 „убит” да бъде заменено със „загинал”; 

 загиналите в „Балканската” и „Съюзническата война” да бъде описано като 

   загиналите в „Балканските войни”; 

 загиналите в „Балканските войни” и в „Първата Световна война” да     

бъдат описани като „войни за Национално обединение”; 

 „Отечествена война” отпада и бива заменено с „Втора Световна война        

1941-1945г”. 

 През Ноември 2022 г. се състоя откриване на вече реновирания военен 

паметник–костница на загиналите от с. Бъта, Община Панагюрище, във войните за 

свобода и независимостта на България. За същият бяха изразходвани 6 000 лева от 

МО на РБ по ПМС 160/24.07.2022г. и 22 648,00 лева дарения от физически и 

юридически лица. 

 С Постановление № 343 от 25 Октомври 2022 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за финансово 

подпомагане на общините за ремонт, възстановяване и довършване на военни 

паметници бяха отпуснати средства на стойност 1 300 лева на Община Септември, 

Област Пазарджик за ремонт и възстановяване на паметника на загиналите във 

войните в с. Варвара. 

 

6. Административно обслужване. Координация и контрол на дейността на 

териториалните звена на министерствата и на другите административни 

структури, които осъществяват административно обслужване на територията 

на областта 

6.1. Административно обслужване 

През отчетния период, за времето от 1 януари до 31 декември 2022 г., Областна 

администрация Пазарджик предостави на гражданите и бизнеса общо 5273 броя 

административни услуги. 
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Държавна собственост  

Код по 

ИИСДА 
Наименование на услугата   

1978 
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други 
документи от интерес на физическите и юридическите лица, от 
архив “Държавна собственост" 

1750 

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична 
държавна собственост 

1820 

2529 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения по 
реда на закона за лечебните растения 

0 

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост 1 

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
претенции за възстановяване на собствеността 

20 

1972 

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за 
държавна собственост на имот или за отписване на имота от 
актовите книги 
 

938 

 

Регионално развитие и териториално устройство 

Код по 

ИИСДА 
Наименование на услугата  

1961 
Разрешаване изработването на устройствени планове, които 
обхващат територии, попадащи в повече от една община или 
предвиждат изграждане на обекти с регионално значение 

1 

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
строеж 

0 

1966 

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за 
изработването на проект за изменение на подробен 
устройствен план, който обхваща територии, попадащи в 
повече от една община или предвижда изграждането на 
обекти с регионално значение  

1 

1967 
Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на 
техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от 
една община 

0 

1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на 
извършен строеж  

0 

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж 1 

1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата 
инфраструктура с обхват и значение за повече от една община 

0 

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен 
проект 

0 

1976 Презаверяване на разрешение за строеж 0 



29 
 

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща 
несъществените промени в одобрения инвестиционен проект 

0 

1981 

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти 
за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение 
за повече от една община или за обекти от регионално 
значение 

0 

1984 
Одобряване на частите на комплексния проект за 
инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за 
строеж 

0 

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за 
инвестиционна инициатива 

0 

2469 

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на 
преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през имот - 
държавна собственост 

0 

 

 

Услуги, предоставяни от всички администрации 

Код по 

ИИСДА 
Наименование на услугата  

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

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 2 

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са 
издадени от кметовете и общинските администрации 

732 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация 5 

 

6.2. Достъп до информация 

В Областна администрация Пазарджик е утвърдена процедура за организацията на 

работа по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с която 

се урежда приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени 

заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на 

решения за предоставяне на обществена информация или откази, съгласно 

разпоредбите на ЗДОИ. 

Областна администрация Пазарджик е представила разяснителни материали на 

гражданите по повод упражняване на правото им за достъп до информация. Обособена 

е секция "Достъп до информация" в интернет страницата на администрацията, в която 

са разяснени правата на достъп до обществена информация. Публикувани са 

Вътрешните правила, касаещи процеса по предоставяне на информация, а така също 

формите, които използва администрацията за предоставяне на достъп до обществена 

информация, Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, 
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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 2022 г. са постъпили общо 6 броя заявления, от тях 4 от граждани на 

Република България и 2 от неправителствени организации, като 3 от тях са в писмен 

вид и 3 – електронни заявления. 

Решенията по подадените заявления са издадени в нормативно предвидения 14 

дневен срок и информацията е предоставена в формите, посочени в заявленията. 

Няма постановени откази за предоставяне на исканата информация.  

Областна администрация Пазарджик е регистрирана в Портала за отворени данни, 

поддържан от администрацията на Министерския съвет. В качеството си на 

Организация от обществения сектор създава, поддържа, актуализира и публикува в 

профила си в Портала за отворени данни набори от данни и метаданни към тях, 

определени по реда на чл. 15 б от Закона за достъп до обществена информация.  

Интернет сайта на Областна администрация Пазарджик предоставя актуална 

информация за всички сфери на дейност на администрацията, както и информация, 

съгласно изискванията на ЗДОИ. 

В изпълнение на политиката за прозрачност дейността на администрацията, през 

2022г. на информационния сайт на Областна администрация редовно се публикуват 

информационни съобщения за: предстоящи събития, проведени работни срещи, 

официални посещения, форуми, семинари, информационни дни, брифинги и 

пресконференции. В местните и национални електронни и печатни медии, са 

публикувани прессъобщения, новини, интервюта свързани с дейността на областната 

администрация, инициативи на политическия кабинет, посещения на министри, 

актуална информация след проведени заседания на Министерския съвет съвет, срещи 

и посещения на дипломатически представителства и др. Дейностите на 

администрацията, в това число заседания на комисии, работни срещи, национални 

кампании, инициативи на ръководството, се публикуват в социалните мрежи чрез 

активната фейсбук страница на Областна администрация Пазарджик. На 

информационния сайт е публикувана форма за обратна връзка с потребителите. 

След въвеждането на противоепидемичните мерки, след някои заседания на 

Областния кризисен щаб за борба с COVID-19, са провеждани онлайн брифинги, които 

се излъчват директно във фейсбук страницата на Областна администрация 

Пазарджик. Публикува се и информация за актуалната епидемична обстановка за 

COVID-19 в областта. 
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Б. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ  

Организационно техническа подготовка на изборите за народни 

представители в 13-ти Пазарджишки МИР произведени на 2 октомври 2022 г. 

На територията на област с административен център Пазарджик подготовката 

и произвеждането на изборите за народни представители в 13-ти многомандатен 

изборен район Пазарджик на 2 октомври 2022 година бе в стриктно съответствие с 

разпоредбите на Изборния кодекс, решенията на ЦИК и получени указания от 

Администрацията на Министерски съвет. 

В област Пазарджик бяха предприети и извършени в срок всички дейности 

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

акценти за областна администрация са, както следва:  

Във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна 

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

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

Областният управител издаде заповед за провеждане на консултации с 

парламентарно представените партии и коалиции. На консултациите, представителите 

на парламентарно представените партии и коалиции не постигнаха съгласие за 

състава на РИК-Пазарджик и на основание чл. 60, ал. 6 от Изборния кодекс, цялата 

документация в едно с протокола от консултациите се изпрати в ЦИК за решение. 

Обезпечена бе дейността на РИК Пазарджик с всички необходими за дейността 

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

От областна администрация бяха получени и предадени на общинските 

администрации, изготвените от ТД ГРАО предварителни избирателни списъци. Същите 

бяха обявени на определените със заповед на кметовете места. 

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

секции на територията на областта, броя гласоподаватели по предварителните 

избирателни списъци, както и бе направено предложение за необходимия брой 

хартиени бюлетини за произвеждането на изборите.  

Получени бяха, разпределени и предадени на общините, централизирано 

доставените Приложения.  

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

определи помещения за съхранение на бюлетините след предаването им от 

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

организация: събрани и обобщени са предложенията от кметовете на общини за 

помещения находящи се на територията на съответната община. В помещенията се 

съхраняват бюлетините и другите изборни книжа и материали от момента на 

получаването им от областна администрация до раздаването им на СИК. 

Предложенията за помещения са придружени с писмените становища на органите на 

РУП и РСПБЗН за пригодността им.  

Закупени и предадени на общинските администрации бяха необходимите 

количества чували/торби/ за съхранение на бюлетините и другите книжа след 
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изборите, както и кутии за отрязъците с номерата на бюлетините. Извършена бе 

предпечатна подготовка и бяха отпечатани Методическите указания на ЦИК за работа 

на СИК, списъка с имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи и 

бланките – чернова за отчитане на преференции и допълнителните приложения по 

решение на ЦИК. 

При строга организация и охрана от органите на МВР, 17 броя специализирани 

устройства (СУЕМГ/машини), в рамките на 20 дни бяха предоставени на общинските 

администрации от областта. Демонстрационното машинно гласуване със СУЕМГ с 

инсталирана демо версия на бюлетина за МИР-13 Пазарджик премина по график при 

задоволителен интерес.  

След изтичане на сроковете предвидени в ИК на територията на МИР-13 

Пазарджик са сформирани и отворени общо 365 броя секции за гласуване. В това 

число стационарни - 360 бр., от които постоянни по чл. 8 от ИК - 349 бр. и 11 бр. 

специализирани секции по чл. 9, ал. 6 и 9 от ИК.  

На територията на областта машинно гласуване се проведе в 320 бр. секции, 

като в 31 бр. секции се гласува с две машини. 

След жалба на коалиция „Демократична България-Обединение“ срещу заповед 

на кмета на община Батак за образуване на избирателни секции за гласуване с 

подвижни избирателни кутии и образувано второ съдебно производство, 

Административен съд Пазарджик постанови отмяна на тази заповед. В резултат на 

това на територията на община Батак не се разкриха избирателни секции за гласуване 

с подвижни избирателни кутии. 

Членовете на техническия екип от Областна администрация Пазарджик 

осъществяват взаимодействие с РИК, създадените по общини технически екипи и 

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

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

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

коректното получаване на информацията от адресата. 

Своевременно бяха обезпечавани нуждите на РИК Пазарджик за дейността ѝ.  

Във връзка с Оперативния план на Централна избирателна комисия със заповед 

на областния управител е създадена организация в предизборния и изборния ден за 

изпращане на необходимата информация в Областна администрация Пазарджик и 

предоставянето ѝ на РИК, ЦИК и АМС. 

Администрацията разработи процедура за организация и координация на 

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

избор. Утвърдената от областния управител процедура се предостави на общинските 

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

техническия екип на администрацията. Базирайки се на обратната връзка от 

общинските администрации и времето на обработка на протоколите на СИК и 

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

много добри резултати. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 2022 

ГОДИНА 
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Областна администрация Пазарджик работи за постигане на непрекъснато подобрение 

и висок обществен резултат от административната си дейност в съответствие с 

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

добрите европейски практики.  

В изпълнение на мярка 1 от утвърдения от Областния управител на Област Пазарджик 

и ръководител на Областна администрация Пазарджик „План за подобрение на 

административната дейност в Областна администрация Пазарджик 2017 – 2018“ бе 

разработена и през юли 2018 година утвърдена от Областния управител „Стратегия за 

организационно развитие на Областна администрация Пазарджик 2018 – 2020“. 

Стратегията е стратегически документ, разработен на основание чл.33а, във връзка с 

чл.64 и §1, т.7 от ДР на Закона за администрацията. До актуализация или приемане 

на следваща стратегия за организационно развитие, тя е приложимият, съобразен с 

нормативните изисквания, стратегически документ. 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 

СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 3: Сигурност, отбрана, опазване на обществения ред и 

държавната собственост и защита на населението от бедствия в област Пазарджик 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ. ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ефективна и ефикасна във взаимодействието си публична 

администрация с висок организационен и личен интегритет 

 Повишен на административния капацитет за контрол по законосъобразността и 

координация, включително чрез средства за  електронно управление, на 

дейността на органите на изпълнителната власт и местното самоуправление 

 Ангажирани субекти на гражданско участие в инициативите за повишаване на 

качеството на обществените услуги 

 Гарантиран и съобразен със специфичните настоящи и бъдещи потребности на 

потребителите на обществени услуги достъп, включително и чрез електронно 

административно обслужване и управление 

 Гарантирани високи стандарти за качество на обществените услуги под 

условието за безукорен личен и организационен интегритет 

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

социално отговорно партньорство на органите на изпълнителната власт и местното 

самоуправление с бизнеса и структурите на гражданското общество в местните 

общности 

 Повишен административния капацитет за стратегическо и оперативно 

планиране и управление на изпълнението 

 Ефективно ползване на статистическата информация, включително чрез 

проследяване и анализ на данни относно индикаторите на регионално развитие 

 Подобрено взаимодействие и партньорства с органите на местно 

самоуправление и структурите на гражданското общество в местните общности 

 Подкрепа на адекватни на регионалната специфика антикризисни политики за 

демографска стабилизация, намаляване на бедността, неравенството и 

социалното изключване – включително и чрез ограничаване на ефектите им в 

сферите на здравеопазването, образованието, социалните услуги, пазара на 

труда, обществения ред и сигурност. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Намалена уязвимост и добре управлявани рискове за 

живота, здравето и благоденствието на местните общности в областта 

 Осигуряване на основано на профили на компетентностите на стратегическите 

професии качество на труд в сферата на сигурността, опазването на 

обществения ред и държавната собственост и защитата на населението от 

бедствия 

 Управление на споделените партньорски информационни и материални 

ресурси 
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 Създаващо знание управление на информацията в областните обществено-

консултативни и експертни структури 

 Повишен социален ефект на административната дейност- чрез добро 

управление в сферата на сигурността, опазването на обществения ред и 

държавната собственост и защитата на населението от бедствия 

ПРИЛАГАНА В ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Областна администрация Пазарджик прилага в административната си дейност 

Интегрирана система за управление на качеството и стратегическото изпълнение CAF 

–BSc. 

САМООЦЕНКА 

При самооценката на административната си дейност и общото изпълнение Областна 

администрация Пазарджик прилага инструмента за организационно съвършенство 

Обща рамка за оценка CAF 2013 (CAF 2020). 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И РИСК 

За ефективно управление на стратегическото си изпълнение Областна администрация 

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

система от показатели за ефективност BSc.  

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.  

Стратегията за управление на риска в Областна администрация Пазарджик е 

разработена в изпълнение на нормативното задължение за периодична актуализация. 

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

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

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

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 



36 
 

ефективното си прилагане Стратегията разчита на изградения в Областна 

администрация Пазарджик специфичен административен капацитет.  

Стратегията за управление на риска в областна администрация Пазарджик е с основни 

елементи, както следва: 

Визия: Областна администрация Пазарджик осъществява нормативно 

регламентирания процес на управление на риска като присъщ елемент на 

управлението на стратегическото и оперативно изпълнение на организацията. 

Мисия: Организацията си поставя задачата чрез ефективно прилагане на избраната 

рамка за управление на риска да подлага на критичен преглед и анализ всяко от 

решенията, които предстои да бъдат взети, и последващото му изпълнение, в 

съответствие със стратегията и плановете. Тя управлява риска: 

• като взаимосвързан елемент на финансовото управление и контрол 

• по системен начин 

 интегриран в общия процес на стратегическо и оперативно управление на 

организацията  

• в съответствие с най-добрите световни и европейски практики и стандарти на 

управление в публичния сектор 

• при пълен обхват на текущото изпълнение  

• с ангажираност и отговорност на ръководството и служителите към процеса на 

постоянно усъвършенстване 

• прозрачно и с участието на заинтересованите лица. 

Организацията се ангажира, насочвана чрез подходящи индикатори, да изпълни 

мисията си в управление на риска, постигайки следните: 

Стратегически цели: 

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.  
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3. Да осигури процесите на взимане на решения в организацията, независимо от 

йерархичното ниво, обхвата и важността им, да съдържат оценка и управление на 

съответните комплексни рискове.     

4. Да осигури ефективно комуникиране на рисковете и тяхното управление със 

заинтересованите лица вътре и извън организацията. Изпълнението на този 

ангажимент се установява чрез документирания процес на комуникация. 

5. Да вложи управлението на риска като същностна част от общия процес на 

стратегическо и оперативно планиране и управление в организацията в съответствие 

с дефинирането на риска като несигурност спрямо (стратегически и оперативни) цели. 

   

ЕКИП ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

По всяка една от трите стратегически теми се сформира работна група за изпълнение. 

Работните групи съставят оперативни годишни планове за изпълнение по всяка една 

от трите стратегически теми. На всеки шест месеца, съобразно графика за планиране 

и отчет в администрацията, работните групи изготвят информации относно 

оперативното (полугодието) и стратегическото (годишно) изпълнение.  

Висшите държавни служители в администрацията сформират Екип за мониторинг и 

оценка в състав: Главен секретар на Областна администрация Пазарджик, Директор 

на дирекция АПОФУС и Директор на Дирекция АКРРДС. Екипът за мониторинг и оценка 

на стратегическото изпълнение, въз основа на информациите на работните групи по 

стратегически теми, изработва годишен доклад за стратегическото изпълнение, който 

представя на политическия кабинет на Областния управител.  

 

ОБЩО СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

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

отделен Доклад, представен на Главния секретар на Министерски съвет, с приложен 

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2022г., 

утвърден от Министъра на финансите г-жа Росица Велкова-Желева. 

 Въз основа на отговорите във въпросника,общото състояние на СФУК по 

елементи е оценено, както следва: 

 Контролна среда – обща оценка “Много добра” – 3,81 

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

 Контролни дейности – обща оценка “Много добра” – 3,88 
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 Информация и комуникация – обща оценка “Много добра” – 3,88 

 Мониторинг – обща оценка “Много добра” – 4,00. 

Въз основа на обективните резултати от самооценката, Областният управител 

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

него организация през 2022г. е “Много добро“ (обща оценка 3,79, по скалата от 1 до 

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

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През отчетния период – 2022 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, с усъвършенстване на качеството на организационно 

изпълнение. При това, изпълнението на функциите се осъществи в изключително 

сложна обществена обстановка – от една страна, военният конфликт в Украйна, 

инфлационната динамика, със скок на цени на стоки и услуги, продължаващата 

епидемия на COVID-19, а от друга, преминаването през поредно извънредно 

произвеждане на избори за народни представители. През отчетния период Областна 

администрация Пазарджик се ръководеше последователно от трима областни 

управители с техните политически кабинети. Това постави под изпитание 

професионализма и адаптивните способности на хората в организацията. Независимо 

от това, Областна администрация продължи да консултира и координира дейността си 

за осъществяване на единната държавна политика с общинските администрации и 

териториалните звена на централните администрации на изпълнителната власт, със 

социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на 

гражданското общество в местните общности на Област Пазарджик, с партньорите си 

в страната и в Европейски съюз и Европа, за постигане и поддържане на социално 

отговорен стратегически синхрон. 


