Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Сливен
Цели за 2010 г.

1. Изготвяне на
актуализиран документ
за изпълнение на
„Областната стратегия
за развитие на Област
Сливен 2005 – 2013” за
остатъка от периода.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево
Индикатор за текущо
състояние
състояние
/заложен в началото на /отчетен в края на
2010 г./
2010г./
Изготвена
Изготвена
стратегическа част
стратегическа част

1.1 Изготвяне на
актуализирания
документ

Актуализирана
планова основа за
развитие на областта
до 2013 г.

1.2 Провеждане на
работни срещи с
представители на
заинтересованите
институции, местните
власти, бизнеса и
организациите на
гражданското
общество за
консултации по него;
1.3 Обсъждане и
приемане на
актуализирания
документ за
изпълнение на
Областната стратегия
за развитие.

Създадена планова
Проведени срещи с
основа за развитие на представители на 5
социалните услуги до сектора
2015 г.

1.4 Изготвяне на
Областна стратегия за
развитие на
социалните услуги
2011-2015 г.

1.5 Обсъждане и
приемане на
Областна стратегия за
развитие на
социалните услуги
2011-2015 г.

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/
3. незадоволително постигната цел /под 50 %/
Напълно постигната цел
Изготвен е актуализираният
документ за изпълнение на
„Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 –
2013” за остатъка от периода, в който са направени промени
на някой от мерките.

Проведено заседание
на ОСР за приемане на
актуализирания
документ

-

-

Проведени срещи с
представители на 9
сектора

Проведени са срещи с представители на следните сектори:
добив на енергия, вкл. от ВЕИ; машиностроене; селско
стопанство - животновъдство, плодове и зеленчуци; туризъм;
заетост; социални услуги, здравеопазване; образование;
транспортна инфраструктура;

Предвид това, че в края на годината беше осигурено
финансиране за извършване на междинна оценка на
изпълнението на Областната стратегия за развитие от външни
оценители, Актуализирания документ ще бъде внесен за
обсъждане в ОСР след
отразяване на препоръките,
направени в междинната оценка
Изготвен анализ за
състоянието на
социалния сектор в
областта
Изготвена стратегия за
развитие на социалните
услуги
Обсъдени областен
анализ и стратегия от
областна работна група
Обсъдена и приета
Областна стратегия за
развитие на социалните
услуги 2011-2015 г.

Областна администрация координира и организира целия
процес по разработването, обсъждането и съгласуването на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 20112015 г.

Трима представители на Областна администрация се
включиха в състава на Областния оперативен екип, който
имаше задължението за събиране на информация и изготвяне
на двата основни документа - Анализ за състоянието на
социалния сектор в областта и Областна стратегия за
развитие на социалните услуги.

2.
Насърчаване и
ускоряване процеса на
преструктуриране в
промишлеността.

2.1
Анализ на
резултатите от минногеоложките
проучвания в района
на Балканския минен
басейн за наличието и
обема на нефтени
шисти. Адекватно
представяне на
ресурсите на района
на национално и
европейско ниво, с
оглед привличане на
големи инвеститори в
добивната и енергийна
промишленост
2.2 Подкрепа за
инвестиционните
намерения на
„Мицубиши” за
изграждане на
ветроенергиен парк в
района на с. Бяла;
2.3 Съдействие и
насърчаване на EVN
България в
инвестиционните му
намерения за
разширяване на
фотоволтаичния парк
в района на с. Блатец;
2.4 Подкрепа на
усилията на МОСВ за
превеждане
технологията на ТЕЦ
Сливен в съответствие
с екологичните норми.
Насърчаване
ръководството на
предприятието за
изграждане на
прахоуловителна и
сероочистваща
инсталация;

Привлечен
инвеститорски
интерес към
промишлеността в
региона
Подкрепено
стартиране и
обновяване на
високотехнологични
промишлени
производства , вкл. и
производството на
енергия.
Подкрепени крупни
проекти за
производство на
енергия от ВЕИ
Намалени количества
парниковите газови

Анализ на резултатите
от минно-геоложките
проучвания
Презентация на
анализа на
резултатите от минногеоложките проучвания
Изпратена
презентация на
потенциални наши и
чужди инвеститори

от Областния съвет за
развитие

На свое заседание на 29.10.2010 г. Областният съвет за
развитие обсъди и съгласува Областна стратегия за развитие
на социалните услуги 2011-2015 г.

Анализ на резултатите
от минно-геоложките
проучвания

Напълно постигната цел

Проведени са 3 срещи на Областния управител с
представители на Националната електрическа компания на
Писмена информация
Израел на които са обсъдени въпроси относно стратегическото
планиране и развитие на енергийния сектор в Област Сливен.
за анализа на
Във връзка с проявения интерес към енергийния потенциал на
резултатите от миннои изпратена информация за
геоложките проучвания областта е подготвена
състоянието на залежите от въглища в "Балканбас" и
Изпратена информация актуалните концесии, както и относно ТЕЦ - Сливен.
на потенциални чужди
инвеститори

Проведена среща на Областния управител с представители на
"Мицубиши", на която е представен работен план за
реализиране на проекта за ветроенергиен парк за период от
14 месеца.

Писма за подкрепа с
цел ускоряване
провеждането на адм.
процедури, вкл. за
издаване разрешение
за строеж
Изграден
фотоволтаичен парк с
мощност 836,7 кWp

Изграден
фотоволтаичен парк с
мощност 836,7 кWp

Анализ на препоръките
на МОСВ

Анализ на препоръките
на МОСВ

Среща с ръководството
на ТЕЦ Сливен с цел
включване
изпълнението
препоръките на МОСВ
в инвестиционната
програма на
предприятието

Среща с ръководството
на ТЕЦ Сливен с цел
включване
изпълнението
препоръките на МОСВ в
инвестиционната
програма на
предприятието

На 19.05.2010 г. бе открит фотоволтаичният парк край село
Блатец. Новоизградената слънчева централа е собственост на
„Натуркрафт” ЕООД - дружество от групата на ЕVN.
Новоизграденият соларен енергиен парк се състои от общо 3
групи фотоволтаични елемента с oбща мощност 836.7 kWp
(киловатпика). Фотоволтаичният парк е най-големият в цялата
EVN Група и първият за EVN, който е изграден извън Австрия.
Проведена беше среща на Областния управител с
изпълнителния директор на ТЕЦ-Сливен инж. Ангелов за
представяне и обсъждане на програма на ТЕЦ-Сливен
съгласно изискванията за спазване на екологичните норми.
Мерките, предписани от МОСВ, са въведени: непрекъснат
мониторинг на комина и намаляване на серните емисии чрез
варов разтвор; проектиране и монтаж на нови електрофилтри
за намаляване на пепелното съдържание в изхвърляните
емисии; монтаж на нова инсталация за сероочистка;
намаляване на мощността на котлите с оглед намалената
нужда от топлоенергия. Към настоящия момент ТЕЦ-Сливен
отговаря на екологичните стандарти.

2.5 Подкрепа на
фирмите в
машиностроителния
отрасъл за
високотехнологично
преоборудване на
машинния парк и
максимално
използване на
финансирането от
Насърчителна банка;

2.6 Подпомагане
усилията на
инвеститора,
изграждащ
предприятие за
високоефективни и
икономични източници
на светлина в гр.
Сливен и стартиране
производството през
2010 г.;

2.7 Съдействие на
инвеститора за
изграждане на
предприятие за
биомаса и
окончателно спиране
на производството на
дървени въглища в
земни ями;

Изготвена информация
за предлаганото
кредитиране от
Насърчителна банка

Изготвена информация
за предлаганото
кредитиране от
Насърчителна банка

Във връзка с прилагането на ПМС № 44/ 19.02.2009 г.,
отчитайки факта, че машиностроенето е приоритетен за
областта отрасъл, заетите в ЗММ - Нова Загора получиха
обезщетения за намаленото работно време.

Компенсации за
работещите в
машиностроителния
отрасъл по ПМС № 44/
19.02.2009 г.

Компенсации за
работещите в
машиностроителния
отрасъл по ПМС № 44/
19.02.2009 г.

Проведена бе среща на Областния управител с директора на
ЗММ
България
за
обсъждане
проблемите
на
машиностроителните фирми от холдинга на територията на
областта. В холдинга са включени две от
големите
машиностроителни предприятия в областта : ЗММ – Сливен и
ЗММ – Нова Загора

Проведени срещи с
ръководствата на
машиностроителните
фирми за разясняване
на възможностите за
кредитиране от
Насърчителна банка
Проведена процедура
за предоставяне на
помещения в сградата
на бившата „Държавна
сукнена фабрика”
Няма изискващото се
разрешение за строеж
за извършване на
строително ремонтни
работи на III – тия етаж
и сутерена на
централната сграда на
Първа сукнена фабрика
в гр.Сливен.
Инициирано
предоставяне на терен
за изграждане на
предприятието с
решение на Общ.съвет
Котел
Извършена проверка и
наложени санкции за
нерегламентирано
производство на
дървени въглища

Проведени срещи с
ръководствата на
машиностроителни
фирми

Изданено разрешение
за строеж №
96/03.05.2010 г.

Изпратено писмо за
подкрепа на Областен
управител на Област
Сливен

Задоводително постигната цел
За реализиране на втори етап от преустройството на
централната сграда на Първа сукнена фабрика в Център за
насърчаване на предприемачеството, състоящо се в
извърщване на строително ремонтни работи на III – ти етаж и
сутерена, областният управител е осигурил разрешение за
строеж № 96/03.05.2010 г. След приключването им на III – и
етаж ще се разкрие производство на високоефективни
икономични източници на светлина. Поради неосигурени
средства от страна на Регионален център за икономическо
развитие Сливен ремонтните работи не са приключили.

Задоволително постигната цел
Във връзка с писмо за подкрепа на Областен управител на
Област Сливен, на доклада на инж. Слав Бармуков за
създаване на Национална енергийна мрежа от възобновими
енергийни източници, през м. февруари 2010 г. експерти от
Изпълнителна агенция по горите проведоха среща с г-н
Бармуков, на която подробно са обсъдени възможностите за
съвместни действия в посока за създаване на мощности за
производство на енергия от ВЕИ.
До Областен управител на Област Сливен е адресирано писмо
от фирма „Полиинвест БД” ЕООД, с което уведомяват, че са в
тесен контакт с германски инвеститори и са създали отделно
дружество – „Биоенергия” ЕООД, която ще се занимава с
производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса.
Във връзка с това, с писмо на Областен управител на Област
Сливен е подкрепено предложението за реализиране на среща
с утвърдени германски инвеститори (фирмите Siemens AG и
Bilfinger&Berger AG), на която да бъде презентирана област
Сливен и възможностите за реализация на модерна
инсталация за когенерация от биомаса.

2.8 Съдействие за
изграждане на
предприятие за
преработка на стари
гуми в с. Тополчане;

Писма за подкрепа с
цел ускоряване
провеждането на адм.
процедури

Не подкрепен проект

2.9
Използване
възможностите на
Областна
администрация
Сливен за
възстановяване и
разширяване пазарите
на местните
винопроизводители в
Руската федерация и
страните от ОНД

Подготовка на общо
рекламно представяне
на региона и
винопроизводството в
него

Проведена среща с
местни
винопроизводители

В резултат на добрите контакти с региони от Руската
федерация и страните от ОНД, 60 % от продукцията на един от
големите вино производители в областта „Вини” – Сливен се
изнася за техните пазари.

Осигурен износ на 5
млн. бутилки вино за
Беларус

Установено е сътрудничество между Областна администрация
и Центъра на промишлеността на Република България в
Москва. Разпространена е информация до фирмите в региона
за това, че Центърът ще оказва съдействие на тези, които
проявяват интерес към руския пазар и търсят възможности за
реализация на своята продукция в Руската федерация и
нейните региони.

Направено проучване
на институционалната
рамка в областта на
поливното земеделие в
Испания

Изпратено писмо до FIIAPP (Международна и за Ибероамерика
фондация за публична администрация и политики) за
установяване на сътрудничество с институция, която може да
сподели добра практика.
Направено бе предложение от
страна на FIIAP, както и от представител на Технологичен
център от Каталуня /Барселона/ за институции, които имат
отношение към хидромелиорациите, които биха били полезни
за проучване законодателството в Испания. Все още Областна
администрация търси възможност за финансиране на обмена
на добри практики чрез подходяща национална или
европейска програма.

Променено управление
на
хидромелиоративната
инфраструктура в
областта

Предприети бяха мерки за промяна в управлението на
„Напоителни системи” – клон Сливен;

Изпращане на
рекламни материали в
българските търговски
представителство в
Руската федерация и
страните от ОНД

Незадоволително постигната цел
Проектът на потенциалния инвеститор за изграждане на
инсталация за преработка на стари гуми в с. Тополчане, не
получи подкрепа от РИОСВ Стара Загора.

Осигурен износ на 5
млн. бутилки вино за
Беларус

3.Стимулиране
развитието на
конкурентоспособно
селско стопанство в
Област Сливен.

3.1. Участие в
нормативното
регламентиране на
въпросите, свързани с
поливното земеделие;

3.2. Иницииране на
промени в
управлението и
рехабилитация на
хидромелиоративната
инфраструктура за
ефективно използване
на почвените и водни
ресурси в областта;
3.3. Осигуряване
условия за създаване
на регионална
лаборатория за
качество и
безопасност на

Предприети мерки
против засушаването
в резултат на
климатичните
промени

Проучване на
нормативната уредба и
добри практики в
областта на поливното
земеделие на партньор
от ЕС с опит в тази
сферата

Създадени по-добри
условия за развитие
на растениевъдството Участие в изготвянето
на становище за
Създадени по-добри
законодателни промени
условия за развитие
на животновъдството Промяна в
управлението на
Създадени по-добри
хидромелиоративната
условия за развитие
инфраструктура в
на МСП,
областта
преработващи местна
земеделска
продукция

Осигурено помещение
за лаборатория

Съвместно с МОСВ, Басейнова дирекция – Пловдив и
„Напоителни системи” – клон Сливен временно бе
преустановена дейността на ВЕЦ „Караново”, изградена на
магистрален канал от напоителна система „Средна Тунджа”,
поради констатирани нарушения, довели до щети за жителите
на околните населени места.
Във връзка с предстоящото създаване на Българска агенция
по безопасност на храните и Център за оценка на риска на
работна среща на областния управител с зам.министъра на
земеделието и храните и г-жа Десислава Танева –
председател на комисия по земеделие при НС е получена
категорична подкрепа за създаване на Регионална

храните на
територията на гр.
Сливен;

3.4. Поощряване
развитието на
биволовъдството.
Участие в програмата
на правителството на
Долна Силезия и
Министерството на
земеделието и
храните. Насърчаване
утвърждаването на
Регионалната
дирекция за селекция
и репродукция в
животновъдството Сливен като
регионален и
международен
производител на
генетичен материал в
подотрасъла;

лаборатория за качество и безопасност на храните на
територията на гр.Сливен. Условия за това са налице, предвид
предоставения от областния управител имот, находящ се в
гр.Сливен за управление на МЗХ.

Увеличена популация
на биволи в областта
Увеличено
производство и износ
на генетичен
материал от РДСРЖ
– Сливен.
Привлечени средства
от програмата на
правителството на
Долна Силезия

Увеличен брой биволи
– 200 и увеличен брой
животновъди,
занимаващи се с
биволовъдство

Увеличен брой
животновъди, сключили
договори с Българската
национална асоциация
за развитие на
биволовъдството

4 разплодни животни в
РДСРЖ – Сливен;

3 разплодни животни в
РДСРЖ – Сливен;
Изготвена и
публикувана полезна
информация на сайта
на ОА

Изготвена и
публикувана полезна
информация на сайта
на ОА

Напълно постигната цел
Проведена бе среща на Областния управител с доц. Васил
Николов - изпълнителен директор на ИАСРЖ, и директора на
РДСРЖ – Сливен, за осигуряване на подкрепа за развитие на
биволовъдството в област Сливен и предприемане на
конкретни стъпки;
На 16.02.2010 г. беше проведена среща с биволовъди и
представители на регионалните държавни структури,
ангажирани с животновъдството в областта. Изготвено беше
писмо до Министъра на земеделието и храните за съдействие
на биволовъдите за разрешаване на стоящите пред тях
проблеми.
На
19.03.2010
г.
беше
организиран
и
проведен
"Информационен ден за запознаване с възможностите на
Програмата за развитие на селските райони” с участието на
ст.н.с. д.с.н. проф. Цонка Пеева - директор на „Земеделски
институт” Шумен и председател на Българската национална
асоциация за развитие на биволовъдството. След сключване
на договори между Българската национална асоциация за
развитие на биволовъдството
се започна селекционноплеменна работа в стопанствата на биволовъдите. Освен това
Асоциацията улеснява достъпа на биволовъдите до средства
от Програмата за развитие на селските райони.
В допълнение Областният управител проведе индивидуални
срещи с биволовъди от област Сливен за обсъждане на
конкретни проблеми, които срещат в ежедневната си дейност;

Проведена среща с
животновъди за
мерките за
увеличаване на
популацията и
представяне на
информация за
финансови източници

Проведена среща с
животновъди за
мерките за увеличаване
на популацията и
представяне на
информация за
финансови източници

Проведено обучение
за животновъди

Проведено обучение за
животновъди

3.5. Иницииране
преброяването,
картотекирането и
маркирането на конете
в Област Сливен;

Проведена кампания за
необходимостта от
картотекирането и
маркирането на конете.

Преброяване и
маркиране на расовите
животни

Задоволително постигната цел

3.6 Изпълнение на
договореностите
между Областния
управител на Област
Сливен и Губернатора
на правителството на
Воронежка област за
доставка на свежи
плодове и зеленчуци
от Област Сливен за

Проведена среща с
производителите на
свежи плодове и
зеленчуци от област
Сливен за запознаване
с възможността за
търговски връзки с
Воронежка област

Проведена среща с
производителите на
свежи плодове и
зеленчуци от област
Сливен за запознаване
с възможността за
търговски връзки с
Воронежка област

Проведени са срещи с производителите на плодове, на които
са представени възможностите за разширяване на техните
пазари. Внесени са предложения до Областния управител за
възможностите на местните производители за износ на свежи
плодове, които са изпратени с писмо до кмета на гр. Воронеж.

Проведени са срещи и разговори с директора на РВМС
Сливен. Въз основа на действащата нормативна база е
извършено преброяване и предстои маркиране с чипове на
расовите животни.

нуждите на държавнофинансираните
институции във
Воронежка област.
4. Разработване и
изпълнение на планови
документи и проекти за
развитие на качествен
и устойчив туризъм в
Област Сливен.

4.1 Изготвяне на план
за развитие на
културния туризъм в
Област Сливен;

4.2 Съдействие за
изготвяне на подробни
устройствени планове
за урбанизираните
територии на ПП
„Сините камъни”

Създадена планова
основа за развитието
на културния и еко туризъм в областта

Изготвена и изпратена
информация до
правителството на
Воронежка област

Събрана информация,
относима към
въпросите свързани с
културния туризъм в
областта

Събрана информация,
относима към
въпросите свързани с
културния туризъм в
областта

Привлечен обществен
Анализ на базата на
интерес към
събраната информация
развитието на
културния и еко План за действие за
туризъм в областта
развитие на културния
туризъм
Осигурено
финансиране и
изпълнение на
проекти в сферата на Изчистване на
несъответствията
туризма
между
специализираната
кадастрална карта на
урбанизираните
територии на ПП
„Сините камъни”
и одобрената
кадастрална карта на
землището на гр.
Сливен
Съдействие за
възлагане на подробни
устройствени планове
Проведена дискусия с
професионалисти и
граждани

4.3 Съдействие на
Община Котел за пошироко обсъждане
плана за регулация и
застрояване на с.
Жеравна;

4.4 Съдействие на
Община Котел за
финансиране и
изпълнение на „Проект
за консервация,
реставрация и
експониране на
археологическия
комплекс на връх Вида

Изготвена и изпратена
информация до
правителството на
Воронежка област

Утвърден от
областния управител
акт за публична
държавна
собственост №
4387/22.10.2010 г.за
археологически
паметник на
културата

Осигурена подкрепа за
финансиране на
проекта

Анализ на базата на
събраната информация
Създадени продукти за
развитие на културния
туризъм

Събрана е информация за културно-исторически обекти на
територията на областта и свързани с тях маршрути.
Проведени са 3 работни срещи с представители на
туристическия бизнес, системата на образованието и културни
институции в областта за разработване на туристически
продукти, които са обединени в програма „Роден край”. Тя е
насочена към запознаване на учениците от областта с нейното
културно-историческо наследство.
Разработени и широко
представени са 3 продукта:
„По пътя на древните
цивилизации”, „С перо и меч” и „По пътя на Христовия кръст”.

-

С Решение №830 по Протокол №31/8.02.2010 г., от Общински
съвет Сливен е поискано безвъзмездно прехвърляне на
община Сливен на собствеността върху ПП „Сини камъни” по
реда на чл.54 от ЗДС. Предвид започналата от Община
Сливен процедура не са предприети действия по осигуряване
на финансиране и възлагане на подробни устройствени
планове.

-

Изпратено е писмено предложение за по-широко обсъждане на
подробния устройствен план до кмета на общината.
Предварителният проект за ПРЗ на с. Жеравна е разгледан от
Експертния съвет по устройство на територията на Община
Котел, но е върнат на проектанта за отстраняване на
забележки. Окончателният проект, който се предвижда да
бъде по-широко обсъден, все още не е внесен от проектанта.

Археологическия
паметник на културата е
регистриран в актовите
книги за имотите
държавна собственост.
Утвърден е акт за
публична държавна
собственост №
4387/22.10.2010 г.

Във връзка с кандидатстване на община Котел за
финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”,
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция
3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с
тях инфраструктура” е предприета процедура за издаване на
акт за публична държавна собственост за археологически
паметник на културата Ранновизантийска и средновековна
българска крепост „Града”/Вида/. Актуване на имота се
извърши едва през IV-то трим. на 2010 г. когато Министерство

край гр. Котел и на
историческия културен
ландшафт”;

4.5 Съдействие на
Община Сливен за
финансиране и
изпълнение на проект
„Пътуване през
времето, във времето
и с времето –
интегриран проект за
развитие на природни,
културни и
исторически атракции
и туристическа
инфраструктура в гр.
Сливен”

4.6 Разработване на
проект за ремонт на
фасадата и покрива на
сградата на бившата
„Популярна банка” и
кандидатстване за
финансиране по
проект „Красива
България”.

на културата успя да представи скица за имота с коректно
отразена върху нея информация относно собствеността,
начина на трайно ползване, ограничения при ползването на
имота съгласно Закон за защитените територии. Имотът е
актуван с акт за публична държавна собственост №
4387/22.10.2010 г., който е изпратен на Министерство на
културата. До края на 2010 г. общински съвет Котел не е приел
решение с което да възложи на кмета да отправи искане чрез
областния управител до Министерския съвет за предоставяне
на имота за управление на общината с оглед реализиране на
проекта. Причина за това е недостъпността на обекта и
необходимото технологично време за приключване на
процедура за изготвяне на ПУП за въжена линия, последваща
отчуждителна процедура и строителство.

Ранновизантийска и
средновековна
българска крепост
„Града”/Вида/.

След представено от
областния управител
до министъра на РРБ
и министъра на
културата мотивирано
становище –
подкрепа е прието
Решение на
министерския съвет
№ 614/07.09.2010 г. за
безвъзмездно
предоставяне за
управление на
община Сливен на
исторически
паметник, антична
крепост „Хисарлъка”.

Провеждане на
процедура по
прехвърляне правото
на собственост върху
терен в м.Хисарлъка от
държавата на община
Сливен

Изготвена скицазаснемане на сградата
Актуализиран проект за
ремонт и
кандидатстване по
проект „Красива
България”.

Налице са условия за
стартиране на проекта.

Областният управител подкрепи намерението на община
Сливен да реализира проект „Пътуване през времето, във
времето и с времето – интегриран проект за развитие на
природни, културни и исторически атракции и туристическа
инфраструктура в гр. Сливен”. Предмет на проекта е поземлен
имот в гр.Сливен, представляващ исторически паметник,
антична крепост „Хисарлъка”. Необходимо условие за
осъществяване на проекта е имотът –публична държавна
собственост да бъде предоставен За целта областният
управител инициира преписка пред МРРБ и МК за изготвяне на
проект на решение на МС. Проекта е внесен в МС и е прието
РМС № 614/07.09.2010 г. за безвъзмездно предоставяне за
управление на община Сливен. В изпълнение ангажимента на
областния управител по т.3 от Решението да сключи договор с
кмета на община Сливен е отправено писмо №
0410/0008/07.10.2010 г. до Министерство на културата да даде
съответните предписания за опазване на културната ценност,
които община Сливен следва да спазва в процеса на
изпълнение на проекта и управлението на имота и които
следва да залегнат в договора. В същото писмо е поискано да
бъдат определени представители на Министерство на
културата, които заедно с представители на областния
управител ще предадат имота на общината. До края на
годината отговор от страна на Министерство на културата
няма.
Не задоволително изпълнена цел поради липса на финансова
обезпеченост със средства по бюджета на областна
администрация.
С решение № 1016 от 28.09.2010г. Общински съвет Сливен
възложи на кмета на Община Сливен да предприеме действия
пред Областния управител за провеждане на процедура по
реда на чл.54 от ЗДС – придобиване право на собственост
върху сградата

5. Сътрудничество с
АПИ за развитие на
пътната
инфраструктура на
територията на
областта.

5.1 Съдействие за
ускорено изграждане
на автомагистрала
Тракия

Извършени
подготвителни
действия на местно
ниво с цел извличане
максимална полза от
най-големия
инфраструктурен
проект в региона

Изготвяне и подписване
на общ документ между
областите на ниво ЮИР
за необходимостта от
проектиране и
изграждане на нови
пътни възли към АМ
Тракия

Създадени условия
за наемане на
строителни
работници от
областта за
строителството на
магистралата

Проведени срещи с
ръководствата на
общините

Създадена проектна
готовност за
реконструкция и
рехабилитация на
второкласни и
третокласни пътища

5.2 Приключване
изплащането на
дължимите суми на
гражданите за
отчуждените
поземлени имоти по
трасето на
автомагистрала
Тракия;

Изплатени суми на
хора от малките
населени места в
областта, дължими за
отчуждените
поземлени имоти по
трасето на
автомагистрала
Тракия

.Проведена среща с
Камарата на
строителите в Сливен и
изготвен списък на
фирмите в област
Сливен, разполагащи с
капацитет да участват
като подизпълнители.

Средствата за
изплащане на
отчуждените, но
неизплатени на
собствениците или на
техните наследници
имоти са преведени от
инвеститора на обекта
Агенция „Пътна
инфраструктура” по
сметката на областния
управител

Предложение до
Министър председателя
за необходимостта от
проектиране и
изграждане на нови
пътни възли към АМ
Тракия
Проведени срещи с
ръководствата на
общини, представители
на АЗ и изпълнителите
на ЛОТ 2 и ЛОТ 3 на
АМ Тракия
Проведена Трудова
борса

От общо 219175 лева
към 31.12.2010 г. са
изпатени 110734 лева
или 50 % от сумата.

Областният управител проведе работни срещи с кметовете на
населените места в чиито землища се намират имотите,
засегнати от строителството на магистралата. В съответните
кметства са изпратени списъци с имената на собствениците на
засегнатите от магистралата имоти и указания за
необходимите документи за комплектоване на преписките за
изплащане на обезщетенията, както и със собствениците на
строителни фирми от района, които биха могли да участват с
техника и работна сила при изграждането на магистралата.
Областният управител лично взе участие в общественото
обсъждане на доклада за ОВОС на проекта, във връзка с която
бе подготвено и изпратено становище до АПИ за
необходимостта от проектиране и изграждане на нови пътни
възли към АМ „Тракия”. Предложения в тази връзка бяха
направени и в писмо до министър-председателя от
02.02.2010г.
Проведена беше работна среща за АМ „Тракия”, на която бяха
поканени представители на структурите към Агенцията по
заетостта, представителите на общините и центрове за
професионално обучение. В срещата, чиято цел бе
осигуряване на максимален брой заети от област Сливен в
строителството на магистралата, взе участие директорът
„Човешки ресурси” на Трейс-груп - изпълнител на ЛОТ 2 на АМ
"Тракия".
Областният управител проведе среща с ръководството на
фирма „Актор” , изпълнител на ЛОТ 3 на АМ "Тракия".
Проведена бе Трудова борса с участието на изпълнителя и
подизпълнители на строителството на АМ „Тракия”.
Средствата за изплащане на отчуждените, но неизплатени на
собствениците или на техните наследници имоти са преведени
от инвеститора на обекта Агенция „Пътна инфраструктура” по
сметка на областния управител на 03.07.2009 г. От общо
219175 лева към 31.12.2010 г. са изпатени 110734 лева или
50% от сумата.
При разглеждане на някои преписки за обезщетение се
установяват несъответствия на номерата на цитираните в РМС
за отчуждаване имоти и номерата на имотите по сега
действащите планове. Някои от имотите, отчуждени с РМС са
претърпели промени след публикуване на РМС. Изразяват се в
промяна на собственика, образуване на нови имоти, закриване
партидите на старите имоти. За тези несъответствия
областния управител е уведомил инвеститора на обекта
Агенция „Пътна инфраструктура” за необходимостта да
направи постъпки пред компетентния орган – Министерски
съвет за поправка на РМС. За съжаление досега това не е
сторено.
През 2010 г. в областна администрация са образувани 4
преписки от собственици или от техните наследници, в които
заявяват, че не са получили обезщетението. В същото време
средства по сметка на областен управител Агенция „Пътна
инфраструктура” не е превела. За тези имоти е отправено

запитване, но за съжаление не на всички е отговорено.
През 2010 г. бяха приети РМС №№ 787, 788 и 789 от
01.11.2010 г. за отчуждаване на имоти във връзка с изместване
на линейни мрежи и съоръжения при строителството на
магистралата. Средства за изплащане на отчуждените части
от имотите са преведени от инвеститора по сметка на
областния управител. С цел бързо приключване на
процедурата областният управител уведоми всички кметове
на населени места в чиито землища има отчуждаване.
Включване на път ІІ-55
„Гурково – Нова Загора”
и западен обходен път
на Нова Загора
в програмата на АПИ
за 2010 г. за
проектиране и
започване на
строителство по
програма „Транзитни
пътища”

5.3 Сътрудничество за
осигуряване на
инвестиционни
проекти за
второкласни и
третокласни пътища
на територията на
областта:
реконструкция
на път ІІ-55 „Гурково
– Нова Загора” и
западен обходен път
на Нова Загора;
рехабилитация
на път ІІІ – 706 с.
Тича – с. Ябланово;
връзка на път
ІІІ – 6601 с
автомагистрала
Тракия при гр.
Кермен и
реконструкция на път
ІІІ – 6601

6. Организиране и
6.1 Учредяване на
ръководство дейността Асоциацията по ВиК
на Асоциацията по ВиК
в областта.

Писма с обосновка до
АПИ за включване в
програмата за
проектиране на
рехабилитация на път
ІІІ – 706 с. Тича –
с.Ябланово и
връзка на път ІІІ –
6601 с АМ Тракия при
гр. Кермен и
реконструкция на път ІІІ
– 6601
Учредена и
Учредена Асоциация
действаща Асоциация по ВиК
по ВиК
Уточнена собственост
на държавата и
общините

6.2 Изготвяне на
списък на ВиК
системите и на части
от тях, публична

Изготвен списък на ВиК
системите и
съоръженията,
публична държавна

Включване на път ІІ-55
„Гурково – Нова Загора”
и западен обходен път
на Нова Загора
в програмата на АПИ
за 2010 г. за
проектиране

Бяха проведени срещи на областният управител с
ръководството на
АПИ във връзка с проблемите на
републиканската пътната инфраструктура на територията на
областта.
Подготвено бе писмо до министър-председателя с настояване
за включване на проектирането и строителството на
реконструкция на път ІІ-55 „Гурково – Нова Загора” и западен
обходен път на Нова Загора и връзка на път ІІІ – 6601 с
автомагистрала Тракия при гр. Кермен и реконструкция на път
ІІІ – 6601 в инвестиционната програма на АПИ за 2010 г.
Относно път ІІІ – 706 с. Тича – с. Ябланово, съгласувано с
Областна администрация,
Областно пътно управление Писма с обосновка до
Сливен направи предложение до АПИ за включването му в
АПИ за включване в
списъка за 2010 г. на участъците, нуждаещи се от спешна
програмата за
рехабилитация.
проектиране на
Път ІІ-55 „Гурково – Нова Загора” и западен обходен път на
рехабилитация на път ІІІ Нова Загора са включени за проектиране за 2010 г.
– 706 с. Тича –
с.Ябланово и
връзка на път ІІІ – 6601
с АМ Тракия при гр.
Кермен и реконструкция
на път ІІІ – 6601

Учредена Асоциация по Проведена среща
за обсъждане учредяването на
ВиК
асоциацията, на която са представени законовите разпоредби,
свързани с ВиК асоциациите и фиксираните в закона дати.
Учредена е асоциация по ВиК за територията на Област
Сливен. На проведеното първо общо събрание бе направено
разпределение на гласовете на общините в рамките на
тяхната квота при вземане на решения от Асоциацията.
Разпределението е съобразено дс броя на населението на
всяка община, съгласно решение №РД-02-14-2234 от
22.12.2009г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройство.
В изпълнение разпоредбата на § 29, ал.1 от ПЗР към ЗИД на
ЗВ списъците на ВиК системите и съоръженията публична
държавна и публична общинска собственост, които не са
включени в активите на ВиК опретора са изпратени в МРРБ в
указания срок 24.03.2010г..

държавна собственост,
които не са включени в
активите на
„Водоснабдяване и
канализация Сливен”
ООД;

6.3 Сключване на
договор с ВиК
оператора

6.4 Съдействие за
актуализиране на
проекта за язовир
„Братан” и
предложение за
включване в
инвестиционната
програма на
правителството;

6.5 Съдействие за
успешно приключване
на проект „Интегриран
воден цикъл на гр.
Сливен” – фаза І и
фаза ІІ.

7. Съдействие за
разкриване на нови и
запазване на
съществуващи
специалности в
професионалните
гимназии в областта с
оглед потребностите на
пазара на труда

7.1Разкриване на
обучение по
специалността
„Елетроенергетика” в
Професионална
гимназия по
електротехника и
електроника „Мария
Кюри” гр. Сливен и
създаване на
професионален
учебен център със
средства на EVN;

Постигнато по-добро
съответствие между
обучението,
предлагано в
професионалните
гимназии и търсенето
на пазара на труда

собственост, които не
са включени в активите
на „Водоснабдяване и
канализация Сливен”
ООД
Изготвени АДС за ВиК
системи и съоръжения
държавна собственост
Изготвен договор за
възлагане на
дейностите по
предоставяне на ВиК
услуги на ВиК
оператора за
територията на област
Сливен.
Проведена среща със
заинтересовани от
реализирането на
проекта области и
общини и изготвяне на
меморандум за общи
действия.
Проучени възможности
за финансиране на
актуализацията на
техническия проект
Институционална и
експертна подкрепа на
община Сливен .

Институционална и
експертна подкрепа на
община Сливен .

Включено обучение по
специалността
„Елетроенергетика” в
държавния план-при ІІІ
– 6601 ІІІ – 6601ем за
2010-2011 г.

Включено обучение по
специалността
„Елетроенергетика” в
държавния план-при ІІІ
– 6601 ІІІ – 6601ем за
2010-2011 г.

МРРБ е възложило
изготвяне на проект на
договор между
асоциация по ВиК и ВиК
оператор

-

С писмо изх.№ 90-04-1005 от 05.10.2010г. министърът на РРБ
ни уведомява, че при представяне на списъците на активи,
включени в капитала на търговски дружества с държавно и/или
общинско участие, се установило, че няма информация за
голяма част от активи - ВиК системи и съоръжения, изградени
със средства на общини или финансирани по други програми,
дори и в случаите, когато те се ползват от ВиК операторите,
тъй като не са предадени за стопанисване, поддръжка и
експлоатация по законоустановения ред. Поради тази причина
от
МРРБ не могат да спазят сроковете и изпълнени
изискванията на § 29, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗВ за изготвяне
на протоколите за разпределение на активите между
държавата и общините, което поставя под съмнение
практическото
приложение
на
концепцията
за
преструктуриране на отрасъл „ВиК”.
МРРБ е възложило на консултант изготвянето на примерен
договор за предоставяне на услуги във водния сектор, с
изготвянето на който ще се облекчат значително
регулаторната рамка и процедурите, регламентиращи
отношенията между асоциациите по ВиК и ВиК операторите.
След изпратеното до МОСВ писмо с обосновка за
необходимостта от реализирането на проекта, е получен отказ.

Поради възникнали проблеми при изпълнението на проект
проект „Интегриран воден цикъл на гр. Сливен” – фаза І и
фаза ІІ
са инициирани работни срещи с г-жа Евелина
Василева - заместник-министър на МОСВ и г-н Томислав
Дончев - министър по управление на средствата от
Европейския съюз, за тяхното преодоляване.

Напълно постигната цел

Проведена бе среща на Областния управител с ръководствата
на РИО–Сливен и ПГЕЕ–Сливен за разкриване на обучение по
специалността „Елетроенергетика”;
Проведена бе втора среща с ръководствата на РИО – Сливен,
ПГЕЕ и представители на EVN относно изграждането и
оборудването на професионален учебен кабинет към ПГЕЕ за
практическа подготовка на квалифицирани специалисти за
енергетиката. Поет беше ангажимент от страна на EVN за

7.2 Разкриване на
обучение по професия
„Монтьор на енергийни
съоръжения и
инсталации”,
специалност
„Възобновяеми
енергийн източници” в
Професионална
гимназия по
механотехника гр.
Сливен;
7.3 Разкриване на
обучение по професия
„Организатор на
туристическа агентска
дейност”, специалност
„Организация на
туризма и свободното
време” в
Професионална
гимназия по
хотелиерство и
туризъм гр. Сливен.
8. Подкрепа за
запазване на
държавните и
общински лечебните
заведения в областта
със статут,
съответстващ на
здравнодемографските
реалности и
изискванията за
предоставяне на
качествени медицински
услуги.

8.1 Създаване на
медицински холдинг от
лечебните заведения
в региона с цел
запазване на
медицинския персонал
и създадената
материална база;
8.2 Разширяване
дейността на центъра
за спешна медицинска
помощ и
възобновяване
дейността на
медицинския център в
гр. Твърдица

8.3 Подпомагане на
Община Котел за
разработване
концепция относно
разширяване
дейността на

Преструктурирани
лечебни заведения в
доболничната и
болничната помощ

Осигурени по-добри
медицински услуги за
населението в
периферни за
областта райони

Създадена
перспектива за
развитието на
лечебни заведения в
доболничната и

Включено обучение по
специалността
„Възобновяеми
енергийн източници” в
държавния план-прием
за 2010-2011 г

Включено обучение по
специалността
„Възобновяеми
енергийн източници” в
държавния план-прием
за 2010-2011 г

създаване на кабинета, осъществяване на реклама за
набиране на ученици и организиране и провеждане на
практики и стажове на учащите се в реални трудови условия.
На заседание на Постоянната комисия по заетост от
26.01.2010 г. бе съгласуван държавен план-прием на ученици
за учебната 2010/2011 г., в който беше включено разкриването
на обучение по следните специалноси: „Електроенергетика” в
ПГЕЕ – Сливен; „Възобновяеми енергийни източници” и
„Експлоатация на автомобилния транспорт” в ПГМ - Сливен;
„Организация на туризма и свободното време” в ПГХТ –
Сливен.

Включено обучение по
специалността
„Организация на
туризма и свободното
време” в държавния
план-прием за 20102011 г

Включено обучение по
специалността
„Организация на
туризма и свободното
време” в държавния
план-прием за 20102011 г

През учебната 2010/2011 г. бе осъществен прием по всички
новоразкрити специалности.

Подписано
споразумение между
общините в региона за
създаване на
медицински холдинг

Проведени срещи с
ръководството на МЗ и
с ръководителите на
териториалните звена
на МЗ

Осигурено 24 часово
дежурство в центъра
за спешна медицинска
помощ в гр. Твърдица

Проведени срещи с
ръководството на
община Твърдица, с
ръководството на МЗ и
ръководителите на
териториалните звена
на МЗ

Идеята за създаване на медицински холдинг от лечебните
заведения
в региона с цел запазване на медицинския
персонал и създадената материална база е възможна да се
реализира след като се реши съдбата на здравните заведения
на територията на областта. Това бе повод за провеждане на
няколко срещи на областния управител със здравния министър
проф. Анна-Мария Борисова. Към реализиране на тази идея е
възможно е да се пристъпи едва след изработване на
Национална здравната карта. В тази връзка се проведе
заседание на Областна комисия под председателството на
областния управител за изработване на Областна здравна
карта на Област Сливен, назначената със заповед на
министъра на здравеопазването, на което бе поставен акцент
и върху предстоящата промяна в здравните заведения в
Сливен, само с общинско и държавно участие. На работна
среща на министъра на здравеопазването д-р Ана Мария
Борисова с директори на болници, на РЦЗ, РЗОК, РИОКОЗ,
представители на браншовите съюзи и пациентските
организации от област Сливен проведена на 11.07.2010г. е
обсъден хода на здравната реформа в региона, регионалната
здравна карта и възможността за преструктурирането и
оптимизирането на болниците в Област Сливен, с цел подоброто обслужване на гражданите, имащи нужда от здравна
помощ. Проектът на здравна карта е разработен в
съответствие с приетите промени в ЗЛЗ и по зададената от МЗ
методика. В документа има приложения, които включват
информация за първична извънболнична помощ – брой на

Осигурен персонал и
материална база за
възобновяване
дейността на
медицинския център в
гр. Твърдица, вкл.
Осигурени 10 болнични
легла
Проведени срещи за
събиране на
необходимата
информация и
консултации със
заинтересованите

Проведени срещи с
ръководството на
Община Котел и
ръководството на
Специализираната
болница за

Специализирана
болница за
рехабилитация гр.
Котел и
утвърждаването й като
междурегионален
рехабилитационен
център;
8.4 Подпомагане на
Община Котел за
разработване
концепция относно
МБАЛ гр. Котел,
съобразно
изискванията,
произтичащи от
реформата в
здравеопазването и
новата здравна карта;
8.5 Подпомагане на
Община Котел за
финансиране и
изпълнение на проект
„Изграждане на
социален комплекс –
дом за деца с
увреждания и
защитени жилища в гр.
Котел”.

10.1Активиране на
процеса за изясняване
на собствеността
между държавата и
общината по
отношение на
терените

страни

рехабилитация

Проведени срещи за
определяне на цели и
конкретни задачи

Проведени срещи за
събиране на
необходимата
информация и
консултации със
заинтересованите
страни
Проведени срещи за
определяне на цели и
конкретни задачи
Осигурена подкрепа за
финансиране на
проекта

Художествена
галерия „Димитър
Добрович” – духовен
център с регионално
значение

9. Съдействие на
Художествена галерия
„Димитър Добрович” за
придобиване статут на
регионална
художествена галерия

10. Повишаване
ефективността от
управлението на
собствеността в
селищно образувание
„Сливенски минерални
бани”.

болничната помощ

Собствеността е
изяснена.Уточнени са
имотите държавна
собственост в
обхвата на
селищното
образувание. За част
от тях са утвърдени

Съгласуване
предложението на
Общински съвет
Сливен за придобиване
статут на регионална
художествена галерия
от общинска
художествена галерия
„Димитър Добрович”
Осигурена подкрепа от
Министерството на
културата
Няма регистър на
поземлените имоти
държавна собственост
в обхвата на
селищното
образувание

Проведени срещи с
ръководството на
Община Котел и
ръководството на МБАЛ
гр. Котел

-

практиките по обща и дентална медицина, минимален и
максимален брой пациенти, регистрирани в дадена практика и
др. Включена е и информация за специализираната
извънболнична помощ и специалисти в болнични заведения.
Направени са конкретни предложения за преструктуриране на
всяко лечебно заведение в зависимост от определените нива
на компетентност на отделните структури, както и отчетната
дейност за 2009г. Протоколът на комисията е изпратен в МЗ.
Ако бъде одобрен, документа ще се превърне в част от
Националната здравната карта, която трябва да стане факт до
края на 2010г.

Проведени са разговори между Областният управител и
Министъра на труда и социалната политика, в рамките на
които г-н Младенов е запознат с идеята на проекта за
изграждане на социален комплекс в гр. Котел. Във връзка с
това г-н Младенов е обяснил, че подобен тип проекти няма да
бъдат финансирани, поради предстоящите процеси на
деинституционализация и политиката на правителството в тази
насока . В съответствие с политиката на правителството и
основавайки се на идентифицираните в разработената
„Областна стратегия за развитие на социалните услуги”
потребности, община Котел планира до 2013 г. изграждане на
Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища.

Няма прието решение
от Общински съвет
Сливен

Незадоволително постигната цел

Има създаден регистър
на поземлените имоти
държавна собственост в
обхвата на селищното
образувание

Съставени са актове за държавна собственост за
незастроените имоти на територията на комплекса. За
сградите – държавна собственост има актове за държавна
собственост, съставени преди одобрявяне
на ПУП за
комплекса. С новия устройствен план за тези сгради са
отредени урегулирани имоти, които следва да се оцифрят и
отразят в кадастралната карта. За целта са необходими
средства с които администрацията не разполагаме.

Областният управител на Област Сливен проведе среща с г-н
Вежди Рашидов – министър на културата, на която беше
уточнено, че този въпрос ще бъде обсъден в министерството,
когато постъпи съответното предложение. До края на 2010 г.
обаче, в Общински съвет Сливен не се направи предложение
и не се гласува решение по този въпрос.

АДС и регистрирани в
актовите книги за
имотите държавна
собственост.

10.2 Привличане на
инвеститори

-------------------------------10.3 Разпореждане с
терените държавна
собственост

Проведени са работни срещи с потенциални инвеститори, на
които са обсъдени възможностите, които предоставя
одобрения план за застрояване на територията.

Проведена
информационна
кампания за
възможностите за
инвестиране

------------------------------Създадени
предпоставки за
разпореждане с
имоти частна
държавна
собственост

-------------------------------- ------------------------------10.4 Прекратяване на
договора с
Договорът е
неизправния наемател прекратен
на минералната баня и
сключване на нов

-------------------------------Утвърден списък на
имоти държавна
собственост

--------------------------------

---------------------------------- ---------------------------------Да се прекрати
договорът

Подписан договор с нов
наемател

----------------------------------------------------------------------------------------След приетите изменения на Закон за държавната собственост
и Закон за приватизация и следприватизационен контрол /ДВ,
бр.18 от 05.03.2010 г./ кръга от имоти, за които областният
управител по местонахождение на имотите е оправомощен да
се разпорежда се стесни.
Със следващата редакция /ДВ, бр.87 от 05.11.2010 г./ на ЗДС
се даде право на областния управител да се разпорежда с
имоти-частна държавна собственост с данъчна оценка до10
хил.лева С ПУП за Балнеолечебен курорт Сливенски
минерални бани се урегулираха много имоти с данъчна оценка
до 10 хил.лева. За разпореждане с тези имоти след
последното изменение на ЗДС до края 2010 г. нямаше
необходимото технологично време за провеждане на тръжна
процедура и продажби не се реализираха.
През 2010 г. бяхме затруднени да предприемаме
разпоредителни действия със застроени терени на
територията на комплекса т.к. общинска администрация
Сливен отказваше да издава изискващото се по чл.84, ал.3,
т.3 от ППЗДС удостоверение. Като мотив главният архитект
изтъкваше липсата на такъв ангажимент в Закон за устройство
на територията. Освен това за много сгради, построени върху
държавна земя и в последствие преминали в собственост на
ф.или ю.лица няма съхранени разрешения за строеж,
строителни планове, протоколи за въвеждане в действие. Едва
в края на годината проблема бе разрешен само за тези случаи
за които има АДС на сградата.

----------------------------------------------------------------------------------------Договорът с некоректния наемател на минералната баня е
прекратен. Открита е тръжна процедура за определяне на нов
наемател. От м.септември има нов наемател и в момента
банята функционира.

договор

11. Подкрепа усилията
на Община Сливен за
промяна собствеността
на Природен парк
„Сините камъни” и
предоставянето му за
управление на
общината.

-------------------------------10.5Съгласувани
действия с Община
Сливен за
благоустрояване и
озеленяване района
на „Сливенски
минерални бани”.
11.1 Изготвяне,
съвместно с община
Сливен, на становище
за законодателни
промени

------------------------------Подобрена
инфраструктура в
района на
„Сливенски
минерални бани”

Подобрено
управление на
Природен парк
„Сините камъни”

---------------------------------- ---------------------------------Провеждане на среща с
ръководството на
община Сливен
Приемане на план за
благоустрояване и
озеленяване
Провеждане на работни
срещи с представители
на общинската
администрация

----------------------------------------------------------------------------------------При проведени разговори с община Сливен, бяхме
информирани за наличие на проблеми с фирмата,
осъществяваща дейността по озеленяване и почистване на
територията на общината в т.ч. и територията на селищно
образование Сливенски минерални бани.

Анализ на правната и
институционална рамка
за управление на
природните паркове

Извършен е анализ на правната рамка относно статута на
природните паркове. Със Заповед № РД-11-16-03 / 26.03.2010
г. на Областния управител е оспорено Решение №830 по
Протокол №31 / 18.02.2010 г. от заседание на Общински съвет
Сливен относно предприемане на процедура по чл.54 от ЗДС
за безвъзмездно прехвърляне на община Сливен на
собствеността върху ПП „Сини камъни”. С Решение № 162 /
03.11.2010 г. на Административен съд гр. Сливен цитираната
заповед на Областния управител е потвърдена.
С приетият на 29.09.2010 г. от МС проекто-закон за горите
засега не се предвижда промяна на собствеността върху
природните паркове, като е отхвърлено предложението
управлението им да премине към общините.

Изразено положително
становище на МО

По повод постъпвали искания на община Сливен за
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имоти под
управление на Министерство на отбраната, областният
управител многократно е изразявал своята подкрепа пред
министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на отбраната на Република България. В отговор на
подновеното през м.февруари 2010 г. предложение за
възобновяване на действията за разглеждане и процедиране,
министъра на отбраната е изразил становище, че към
настоящият момент се извършва преглед на имотите с оглед
формиране на окончателната визия на министерство на
отбраната. В областна администрация е получен отговор от
министъра на отбраната, който изразява съгласие за
предоставяне на община Сливен на 3 имота с отпаднала
необходимост за МО. За създаване на условия предхождащи
стартирането на процедурата като приключване действията по
освобождаване на районите от действащите в тях структури на
Българската армия, актуализация на скици и съставяне на
актове за държавна собственост е необходимо технологично
време. Процедурата по предоставяне на имотите вероятно ще
бъде финализирана през 2011 г.

Участие в изготвяне на
анализ на правната и
институционална рамка
за управление на
природните паркове
Участие в проучване на
нормативната уредба и
добри практики в
страни от ЕС
Участие в изготвянето
на становище за
законодателни промени

12.Подкрепа усилията
на община Сливен за
предоставяне на
имоти-частна държавна
собственост с
отпаднала
необходимост за
Министерство на
отбраната

Последователна и
настоятелна подкрепа
на областния
управител

Удовлятворяване
потребностите на
населението на
гр.Сливен и
общината. Има
изразено от страна на
министъра на
отбраната съгласие
за предоставяне на
община Сливен на 3
имота с отпаднала
необходимост за МО.

Наличие на потребност
на община Сливен от
нови територии

13. Упражняване на
контрол по
законосъобразността
на актовете и
действията на:
- органите на местно
самоуправление;
- органите на местна
администрация;
- териториалните звена
на органите на
изпълнителната власт.

14. Добро
административно
обслужване и
превенция на
корупционните
практики.

13.1 Превантивен
контрол на
предложенията за
обсъждане в
Общинските съвети

Предотвратяване на
вземането на
незаконосъобразни
решения

Брой противоречащи на Изразени становища по
нормативната уредба
63 противоречащи на
проекти за решения
нормативната уредба
проекти за решения

Напълно постигната цел
Всички внесени за обсъждане в общинските съвети през 2010
г. предложения за решения – 896 бр., се проконтролираха по
законосъобразност преди самите заседания. По 63 бр. от тях
бяха изразени становища пред вносителите им.

13.2Контрол по
законосъобразността
на приетите решения

Липса на
противоречащи на
нормативната база
решения

Брой върнати за ново
обсъждане или
оспорени в съда
решения

Осъществен е контрол по законосъобразността на 873 бр.
решения, приети от общинските съвети. Със заповеди на
областния управител са върнати за ново обсъждане 27 бр., а
11 бр. са оспорени пред Административен съд Сливен.

13.3Контрол по
законосъобразност на
актовете и действията
на кметовете на
общините

Недопускане на
незаконосъобразни
действия и
противоречащи на
нормативната база
актове на кметовете
на общините

Брой отменени актове
на кметовете на
общини

13.4Контрол на
действията и актовете
на ръководителите на
териториални звена на
централната
администрация на
изпълнителната власт

Липса на
незаконосъобразни
действия и актове на
ръководителите на
териториалните звена
на централната
администрация на
изпълнителната власт

Брой констатирани
незаконосъобразни
актове и действия на
ръководителите на
териториалните звена
на централната
администрация на
изпълнителната власт

14.1Контрол върху
спазването на
вътрешните правила
на системата за
финансово
управление и контрол
/СФУК/;

Намален брой на
Извършване на контрол Извършен на контрол
неприключените в
на 4 месеца
на 4 месеца
установения законов
срок преписки по вина
на администрацията

14.2Създаване на
система за оценка на
обществения резонанс
от актовете и
действията на
областната
администрация

Повишена
ефективността и
ефикасността на
служителите
работещи в ЦАО.

Вътрешни правила за
набиране и
анализиране на
информация за
обществения резонанс
от актовете и
действията на
областната

27 бр. решения върнати
за ново обсъждане
11 бр. решения
оспорени в съда
4 бр.отменени заповеди
на кметове на общини

Няма констатирани

Проконтролираха се общо 9 бр. заповеди на кметовете на
общини, като 5 бр. от тях бяха отменени със заповеди на
областния управител.

Няма констатирани незаконосъобразни актове и действия на
ръководителите на териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт.

На провежданите оперативни съвещания се извършва преглед
на системите за финансово управление и контрол, като при
настъпили законодателни и други промени, те се актуализират.

Има утвърдени от ОУ правила за превенция и
противодействие на корупцията в Областна администрация
Сливен,създадени на основание Стратегия за прозрачно
управление и превенция и противодействие на корупцията и
Програма за изпълнение на стратегията, както и на основание
Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор.
Настоящите вътрешни правила уреждат мерките и
процедурите за предотвратяване на корупцията и създаване

администрация

14.3 Осъществяване
на текущ сроков
контрол с цел
намаляване броя на
просрочените
преписки;

14.4Специализирано
обучение на
служителите,
работещи в Центъра
за административно
обслужване;

Осъществена обратна Ежемесечно
връзка с гражданите
извършване на сроков
за оценка актовете и
контрол
действията на
областната
администрация

Подобряване
процеса на
предоставяне на
услугите по начин,
който удовлетворява
потребителите.

14.5 Проучване
удовлетвореността на
потребителите от
предоставените
административни
услуги
15.Осъществяване на
мерки за енергийна
ефективност при
експлоатация на
сградата на Областна
администрация Сливен

15.1 Саниране на
западната и южна
фасада на сградата на
ОА

Намалени разходи за
отопление

на институционално – правна среда за овладяване на
корупцията в Областна администрация - Сливен. Няма
подадени сигнали срещу служители на администрацията.
Ежемесечно се осъществява контрол по изпълнението на
преписките и спазването на поставените срокове посредством
системата
за
управление
на
документооборота
МИКСИ.Резултатите се докладват на провежданите два пъти
месечно оперативни съвещания с областния управител,
политическия кабинет, главния секретар, директорите на
дирекции, началник отделите и главния юрисконсулт.
Упражняването на контрол по спазването на сроковете сведе
до минимум неприключените в установения законов срок
преписки по вина на администрацията.

Провеждане на
обученията през
месеците юни и
ноември

Поради липса на средства в бюджета на
администрация такова обучение не е проведено.

Извършване на
проучването месеците
юни и декември

Провежда се текущо анкетиране сред преките потребители на
административни услуги по въпроси, свързани с качеството на
административното обслужване в Областна администрация
Сливен. На база обобщените резултати от анкетирането бяха
изготвени анализи и направени съответните изводи.

Топлоизолация на
западна и южна фасада

Срокът за изпълнение на тази оперативна цел е октомври 2010
г., но същестува реален риск от неизпълнение на поставената
цел, поради липса на финансова обезпеченост от средства за
капиталови разходи.

Областна

