ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ –
ЯМБОЛ ЗА 2012 г.
Годишния доклад за дейността на Областна администрация – Ямбол за 2012 г.
отчита изпълнението на поставените в началото на годината стратегически цели и
приоритети, както и изпълнението на дейности, произтичащи от вменените на Областен
управител правомощия.
Дейността на Областна администрация Ямбол през 2012г. беше насочена към
подобряване взаимодействието и координирането на работата на органите на
изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и
взаимодействието с местната власт, повишаване информираността на гражданите относно
правителствени инициативи и програми, подобряване на оперативното и стратегическо
планиране на регионалното развитие, укрепване на административния капацитет с цел
качествено административно обслужване, подобряване на инвестиционната среда,
повишаване на жизнения стандарт на населението чрез осигуряване на заетост, прозрачно
управление, превенция и противодействие на корупцията.

І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ 2012 г.
Стратегическа

цел

1:

Ефективна

и

открита

администрация

и

качествено

административно обслужване
Оперативна цел: 1.1. Повишаване информираността на гражданите относно
правомощията, отговорностите и предоставяните услуги.
1.С

цел

повишаване

информираността

на

обществото

относно

работата,

отговорностите и приоритетите на Областния управител и Областна администрация Ямбол
като цяло, през 2012 г.

са проведени редовни и извънредни брифинги на областен

управител и заместник-областен управител с журналисти, подготвени и изпратени са
информационни съобщения, преслисти, провеждани са открити заседания на областни
комисии, организирани и проведени са пресконференции, отговори на актуални въпроси,
изявления и интервюта. През 2012 г. са използвани оптимално всички канали за работа с
медии, граждански организации, обществени структури, с цел по-добра информираност на
гражданите и запознаване на обществеността с инициативите и дейността на областен
управител.
През 2012 г. са проведени:
-

Редовни брифинги - 29

-

Информационни съобщения, новини, информации – 195

-

Изявления – 7

-

Интервюта – 12
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-

Извънредни брифинги, интервюта, изявления пред национални и регионални медии

по повод инцидент на територията на област Ямбол – 32.
2.Пълно описание на предоставяните административните услуги може да бъде
намерено на страницата на администрацията. Обслужването на потребителите на
административни услуги е организирано на принципа на „едно гише„, което работи без
прекъсване и с удължено работно време, всеки работен ден.
Целта е напълно постигната и като резултат е налице повишена
информираност на обществеността за дейността и отговорностите на Областен
управител.

Оперативна цел :1.2. Повишаване на удовлетвореността на потребителите на
услугите, чрез недопускане на просрочване на законовите срокове при осъществяване
на административно обслужване.
Текущо, през календарната година се осъществява контрол относно спазване на
законово регламентираните срокове за предоставяне на административни услуги. През
2012г. в Областна администрация Ямбол не е допуснато просрочие при предоставянето на
услуги.
Установена

практика

в

областна

администрация

е

проследяването

на

удовлетвореността на потребителите на административни услуги чрез предоставяне на
възможността за попълване на анкетни карти. От анализа на попълнените и поставени в
нарочна кутия анкетни карти се налагат следните изводи:
-

административните услуги се извършват винаги в срок; в много от случаите
експресната услуга / при регламентиран 3- дневен срок / се извършва в рамките на 1
или 2 дни, което води до повишена удовлетвореност на потребителите;

-

качеството на административното обслужване и отношението на служителите е
много добро;

-

категорично липсват съмнения за корупционни прояви.
В Областна администрация през 2012 г. не са постъпвали жалби, сигнали,

оплаквания и др. за некачествено административно обслужване.
Поставената цел е напълно постигната. Налице е спазване на сроковете за
предоставяне

на

административни

услуги,

подобрено

качество

на

административното обслужване, респ. повишена удовлетвореност на потребителите
на административни услуги.
.
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Оперативна цел: 1.3 Осигуряване на актуална информация на уеб сайта на Областна
администрация – Ямбол на английски език.
За изпълнението на оперативна цел 1.3 през 2012 г. Областна администрация –
Ямбол

планира да изготви версия на уеб -страницата на администрацията на английски

език.
Целта не беше изпълнена, тъй като се установи, че начинът на изграждане на
уеб-страницата на администрацията и софтуерният продукт, на който е писана, не
позволяват превод.
Оперативна цел: 1.4. Развитие на човешките ресурси
В съответствие с изискванията на чл.35 от ЗДСл, областният управител е утвърдил
годишните планове за задължително и специализирано обучение на служителите за 2012 г.
При изготвяне на годишните планове за обучение са взети предвид нуждите от
квалификация на служителите в Областна администрация –Ямбол.
През 2012г. служителите на Областна администрация Ямбол са преминали следните
професионални и служебни обучения:
 13 /тринадесет/ служители в три обучения по ОП „Техническа помощ”
 1 /един/ служител по ОП“Административен капацитет“
 3 /три/ служители професионално обучение към Института за публична
администрация,
 4

/четири/

служители

служебно

обучение

към

Института

за

публична

администрация,
 1 /един/ служител е преминал обучение, организирано от Българска стопанска
камара, на тема: „Безопасни условия на труд“
За подобряване квалификацията и уменията на служителите през 2012 г. Областна
администрация – Ямбол е разработила проектно предложение на кандидатстване по
обявената покана по ОП„Административен капацитет „ по приоритет на ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна
държавна администрация”. Проектът е насочен към повишаване квалификацията и
знанията на служителите на администрацията с цел прилагането на съвременни модели и
техники за постоянно развитие на компетентностите и професионалните умения.
Планирани основни дейности:


Обучения

на

служителите

от

Областна

администрация

–

професионално развитие към Института по публична администрация;
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Ямбол

за



Специализирано обучение на група служители от Областна администрация –
Ямбол на тема „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната
ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти”;



Специализирано обучение на група служители от Областна администрация –
Ямбол на тема „Обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на
Областната стратегия за развитие и методология за разработване на областни
стратегически документи ”;



Специализирано обучение на служителите от Областна администрация –Ямбол
на тема „Обучение по ключови компетентности. Екипна и лична ефективност”;



Дейности за информация и публичност.

Целта е напълно постигната.
Оперативна цел: 1.5 Осигуряване на достъп до административните услуги извън
областния център
В изпълнение на поставената цел периодично се осъществяват срещи и дискусии на
Областен управител и заместник областни управители с представители на местна власт,
териториалните структури на изпълнителната власт. Провеждат се работни срещи на
експерти от Областна администрация и експерти от териториални структури на
изпълнителната власт и общински администрации по конкретни въпроси.
През 2012 година не бяха реализирани планираните изнесени приемни за
осигуряване на достъп до административни услуги извън областния център.
Целта е незадоволително постигната, поради което същата е включена в
целите на Областна администрация за 2013 г. и ще бъдат предприети необходимите
действия за нейното реализиране с оглед повишаване нивото на административно
обслужване чрез осигуряване на достъп до административните услуги извън
областния център.
Стратегическа цел 2: Подобряване взаимодействието на Областна администрация Ямбол с местните и централни власти и териториалните звена на изпълнителната
власт
Оперативна цел: 2.1. Повишаване информираността на гражданите относно
правителствени инициативи и програми
През

2012г.

бяха

следните

информационни

събития

с

оглед

повишаване

информираността на гражданите относно правителствени инициативи и програми:
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 информационната среща с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните

предприятия

(ИАНСМП)

по

проект

“Насърчаване

на

интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.


научно-практическата конференция „Водим бъдещето за ръка” по проблемите
на предучилищното възпитание, организирана по инициатива на Министерство на
образованието и науката.

 Инициатива във връзка програмата на Министерство на физическото възпитание и
спорта „Спорт за децата в свободното време 2012”, на която бяха връчени
договорите

на

спортните

клубове

от

област

Ямбол,

чиито

проекти

са

финансирани по програмата.
 Старт на кампанията Национална система „Живи човешки съкровища –
България 2012” на Министерство на културата съвместно с Българската академия
на науките.


работна среща във връзка с реализирането на основните приоритети в
социалната политика по отношение мерки за деинституционализация на
детската грижа.

 информационно събитие по повод стартиране

инициатива на МОМН за

създаването на национална мрежа, която да обхваща и свързва формалното и
неформално образование на всички нива.


информационен ден, организиран съвместно от Областна администрация – Ямбол
и Агенцията за социално подпомагане с цел популяризиране на схема „Помощ в
дома”.

 работна среща за представяне пред членовете на Областния съвет за тристранно
сътрудничество подписаното от правителството Национално споразумение
„Първа работа”.
 инициатива под надслов „Познавате ли правилата за движение” по повод 25 юли –
Европейски ден за пътна безопасност. Инициативата се реализира съвместно от
Областна администрация Ямбол, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР и ОДК
Ямбол.


регионална конференция на тема „Управление при бедствия – роля и
отговорност на държавата и местната власт”, по инициатива на Областна
администрация Сливен с участието на областните управители на Ямбол, Бургас и
Стара Загора. На конференцията областните управители представят опитът си при
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предотвратяване и контрол при сериозни заплахи и обсъдят добри практики при
управление на кризи.
 участие на администрацията в Европейската седмица за намаляване на
отпадъците.
 публични събития на европейска тематика по повод

Петата годишнина от

членството на България в Европейския съюз. Проявите са организирани от
Областна администрация – Ямбол и са част от Седмицата „Европа – България”,
инициирана

от

Администрацията

на

Министерски

съвет,

в

рамките

на

Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. На
територията на област Ямбол бяха организирани 3 /три/ публични събития,
съвместно с читалищата от областта и с подкрепата на Областен информационен
център, в общините Ямбол, „Тунджа“ и Елхово.
 работни срещи за реализиране на Националната доброволческа кампания в
подкрепа на Приемната грижа в област Ямбол.
 информация относно възможностите и реализираните проекти в област Ямбол по
Програма за развитие на селските райони
 информация за реализирани и нови проекти и възможности по Програма
Трансгранично сътрудничество България –Турция
 информация за популяризиране и създаване на доброволчески формирования в
област Ямбол
 информиране и набиране на кандидатури от областта относно държавната награда
„Св. Паисий Хилендарски”
 представяне на възможностите на програма „Ученически и студентски практики”
/МОМН/
 представяне проект и инициатива на МИЕТ „Енергийна ефективност и зелена
икономика”
 представяне програма на Министерство на здравеопазването „За теб и тези, които
обичаш”
 информация за конкурси на АХУ за интегриране на хора с увреждания
 популяризиране Националната програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост „ и представяне предложените проекти за 2013г
През 2012 г. Областна администрация –Ямбол издава месечен

Информационен

бюлетин с указания за кандидатстване по програми и фондове – постоянни и текущи, и
сведения за европейската интеграция, опазване на околната среда, енергийна ефективност и
др. За отчетния период са издадени 12 броя месечни информационни бюлетина, които се
поместват на интернет-страницата на Областна администрация – Ямбол.
Целта е напълно постигната.
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Оперативна цел: 2.2 Осигуряване на обратна връзка от местните общности към
националните власти:
 представяне на Американска програма за хуманитарна помощ, отдел „ Военно
сътрудничество „ към посолството на САЩ
 срещи с представители на бизнеса, неправителствени организации и институции за
обсъждане промени в професионалното образование в област Ямбол
 среща- „Ден на диалога” на тема: „Подобряване на средата за развитие на
общините през 2013 г.”, организираният от Националното сдружение на общините
в Република България с участието на Областен управител, народни представители и
кметовете на общините Ямбол, Елхово, "Тунджа", Стралджа.
През отчетния период бяха проведени редица срещи на Областен управител с кметове
на общини и народни представители с оглед осъществяване обратна връзка от местните
общности към националните власти и осигуряване на възможности за реализаране на
общински проекти и инициативи, както и за решаване на възникнали неотложни проблеми.
Поставената цел е напълно постигната.

Оперативна цел: 2.3. Подобряване на взаимодействието, контрола и координацията на
работа с териториалните звена на изпълнителната власт
През 2012г. продължи реализирането на установената в Областна администрация
практика на периодични срещи с ръководителите на териториални звена на изпълнителната
власт, с цел взаимодействието, координация и контрол на дейността по провеждане на
държавната политика на територията на област Ямбол.
През 2012г. са проведени 69 срещи с ръководителите на звената по предварително
уточнен график, на които те отчитат дейността си и представят успешни практики и
проблеми.
По инициатива на Областен управител беше създадена Междуведомствена комисия
за

комплексни проверки на учебните заведения в област Ямбол, в които участват

представители на РИО, РЗИ, ОДБХ, РДСП и представител на областна администрация
Ямбол. Целта на тези проверки е:
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- да се установи присъствието на учениците в учебните заведения, респ. изпратените
сведения за допуснати пет и над пет неизвинени отсъствия до Регионалната дирекция
„Социално подпомагане“
- проверка на хигиенните условия, температурния режим в учебните заведения,
организацията на храненето на учениците, финансовата дисциплина.
Комисията за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и
омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите
административни структури,

предоставящи услуги на територията на област Ямбол е

разгледала и анализирала 13 /тринадесет/ постъпили предложения и сигнали и са
предприети необходимите действия.
Поставената цел е напълно постигната.
Стратегическа цел 3: Устойчиво развитие на област Ямбол
3.1. Подобряване на оперативното и стратегическо планиране на регионалното
развитие
През 2012 г. Областна администрация – Ямбол

стартира организацията по

разработването на Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020 г.
На редовно заседание на Областния съвет за развитие е взето решение за
сформиране на 8 /осем/ работни групи, които да участват в процеса на събиране на
информация и в обсъждане на приоритетите и целите на стратегията.
Работните групи са в следните направления:
 Икономика и конкурентоспособност
 Селско стопанство
 Социален капитал, социална интеграция и включване
 Здравеопазване
 Образование, спорт и младежки дейности
 Култура
 Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност
 Екологично състояние и рискове
След осигуряване на необходимите финансови средства от Министерски съвет, през
месец декември 2012 г. е сключен договор с изпълнител за разработване на Областната
стратегия за развитие 2014 -2020 г.
Областният

съвет за развитие е провел 5 заседания, на които са разгледани

предложения за ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за
Югоизточен район за новия програмен период 2014-2020, сформирана е Постоянна комисия
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за по социална политика към ОСР и Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в област Ямбол (2011 – 2015), приет е Правилник за
организацията и дейността на Постоянна комисия за по социална политика към ОСР,
обсъждано е

разработването на Областната стратегия за развитие 2014 -2020г.и

провеждането на конкурс „Инвеститор на годината в област Ямбол” за 2012 г.

На

последното за годината тържествено заседание са наградени отличените инвеститори.
Поставената цел е напълно постигната като в резултат на извършената
дейност е налице оптимизиране на дейността на Областния съвет за развитие и
подобряване на оперативното и стратегическо планиране на регионалното развитие.

3.2 Координиране и наблюдение изпълнението на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги 2011-2016г.
През 2012 г. към Областен съвет за развитие е създадена Постоянна комисия по
социална политика. Приет е Правилник за организацията и дейността, както и поименния
състав на комисията.
За проследяване на напредъка на изпълнението на областната и общинските
стратегии за развитие на социалните услуги към Постоянна комисия по социална политика
е създадено Звено за мониторинг и оценка.
През месец август 2012г. е изготвен Мониторингов доклад за изпълнението на:
 Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) на област
Ямбол за 2011г.
 Териториалния разрез на социалните услуги в област Ямбол за 2011 година по
общини.
 Изпълнение на заложените цели, мерки и дейности в Областната стратегия за
развитие на социалните услуги 2011 – 2015 в област Ямбол за 2011г.
Целта е задоволително постигната предвид броя на проведени заседания на
Постоянна комисия по социална политика. През 2013 г. следва да се предприемат
действия и да се създаде необходимата организация за по- ефективна работа на Постоянна
комисия по социална политика.
3.3 Подпомагане дейността на Областния управител като председател на Регионалния
съвет за развитие на Югоизточен район.
От месец юли 2012 г., Председател на РСР на ЮИР е Областния управител на област
Ямбол. За периода са проведени планираните две заседания, както следва:
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През месец септември 2012 г. е проведено единадесето заседание, на което е:
 Обсъдена и приета Годишната индикативна програма за дейността на РСР за 2013 г.
 Представена и обсъдена Националната концепция за пространствено развитие 2013 2025 г.
 Представен SWOT анализът за нуждите на ОПРР 2014 -2020г.
 Проведена дискусия за Регионалното сътрудничество в областта на образованието и
обучението в Югоизточен район.
През месец ноември 2012 г. е проведено дванадесето заседание на РСР, на което е:
 Обсъден и приет проект на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за
периода 2014 – 2020г.
 Представена информация за изпълнението на Оперативните програми към месец
ноември 2012г.
 Запознаване със Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво –
приложение в България / 2007- 2012 г.
 Представена дейността на работната група, за разработване на договора за
партньорство и тематичните работни групи за всяка от програмите за програмния
период 2014 -2020.
Целта е напълно постигната предвид осъществената организация и проведени
планираните за периода заседания.
3.4. Повишаване на инвестиционната активност на територията на областта
На интернет страницата на Областна администрация Ямбол е създадена база данни
за възможностите за инвестиции в приоритетни сектори и отрасли в област Ямбол в помощ
на потенциалните инвеститори, съдържаща данни за население, пазар на труда, свободни
терени и др.Същата ще продължи да се поддържа и актуализира и през 2013 г.
За седма поредна година Областна администрация Ямбол, съвместно с Областния
съвет за развитие, организира конкурс „ Инвеститор на годината в област Ямбол” за 2012г.
Фирмите, допринесли за социално-икономическото развитие на област Ямбол, бяха
номинирани и наградени в три категории:
 Инвеститор на годината
 Фирма с най-добър икономически растеж в област Ямбол
 Зелена инвестиция
С реализирането на тази инициатива, инвеститорите получават публично признание за
дейността си в полза на социално-икономическото развитие на областта.
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Поставената цел е напълно постигната, като по този начин с дейността си
администрацията допринася за повишаване и стимулиране на инвестиционната
активност на територията на областта.
3.5. Разработване на документи с цел подобряване на безопасността на движението по
пътищата на територията на област Ямбол.
В изпълнение на т. 4 от Решение № 946 от 22.12.2011 г. на Министерски съвет, бяха
разработени и приети Мерки за предпазване на служителите в Областна администрация от
ПТП и наранявания.
През месец март 2012 г. е разработена Стратегия за подобряване безопасността на
движението по улиците и пътищата на Ямболска област /2011 -2020 /.
През месец ноември 2012г., Междуведомствена комисия, назначена със Заповед на
Областен управител извърши проверка на всички учебни заведения на територията на
областта, относно състоянието на училищните автобуси, обезпечаващи превоза на ученици
в областта.
Поставената в началото на 2012 г. цел е напълно постигната.
3.6 Осигуряване на съвременни стандарти във функционирането на ВиК системите на
територията на област Ямбол
През месец март 2012 г. е проведено заседание на Асоциацията по ВиК – Ямбол, на
което е приет отчет за дейността през 2011г.,годишния счетоводен отчет за 2011г., избрано
е специализирано счетоводно предприятие за осъществяване на финансово-счетоводната
дейност. Приет е бюджет на асоциацията за 2012 г.
През 2012 г. служители от администрацията оказваха необходимото съдействие на
екипа на „ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД, на които е възложено
разработване на Генерален план за ВиК в обхвата на област Ямбол.
Липсата на повече проведени заседания на Асоциацията по В и К- Ямбол се
обуславя от липсата на Правилник за дейността на асоциациите по В и К, в който
детайлизирано да са разписани правомощията и задълженията им. Към настоящия момент
не са налице необходимите условия и предпоставки за осъществяване на активна дейност
от асоциацията за провеждане на държавната политика във В и К сектора.
Предвид изложеното, не са налице неизпълнени ангажименти от страна на
администрацията, поради което поставената цел е постигната.
3.7. Създаване на условия за интегрирано развитие на туризма в област Ямбол
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На интернет страницата на Областна администрация –Ямбол е публикуван План за
развитие на туризма в област Ямбол 2011 – 2013 г.
Областна

администрация

–Ямбол

/културен, воден, селски и други /, както

активно
и

популяризира

видовете

туризъм

областта като атрактивна туристическа

дестинация, чрез интернет страницата gate2tour.com, разработена по проект на Областна
администрация –Ямбол по Програма за Трансгранично сътрудничество България –Турция
ИПП.
В процес на изготвяне е туристически каталог, включващ туристическите обекти и
маршрути на територията на област Ямбол.
Целта е задоволително постигната.
Оперативна цел 3.8 Опазване и подобряване на състоянието на околната среда
През 2012 г. Областна администрация –Ямбол съвместно с общините на територията
на областта и териториалните звена на изпълнителната власт активно се включиха в
националната кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден”.
Във връзка с инициативата „ Моят парк „ , съвместно с портала Паркове.bg бе
реализиран семинар с цел насочване вниманието на обществото към природата и ролята й
в съвременния живот и подпомагане усилията общините от област Ямбол да станат позелени, по-приветливи и естетични.
Областна администрация взе участие в Европейската седмица за намаляване на
отпадъците. В Областна администрация –Ямбол е създадена организация и се насърчава
принтирането на възможно най-малко документи на хартия, двустранно отпечатване и
повторната употреба на използвана хартия. Съгласуването на писма и други документи се
извършва по електронен път.
Събрана и систематизирана е информация за биологичното разнообразие на
територията на областта. Същата е представена на сайта на администрацията.
Целта е напълно постигната.
Стратегическа цел 4: Подобряване качеството на живот, развитие на човешките
ресурси и социален диалог.
Оперативна цел: 4.1. Създаване на условия за повишаване на трудовата заетост и
сътрудничество при решаване на проблеми, свързани с трудовите отношения
През 2012г. са проведени:
- 3 заседания на Комисията по заетост, на които е съгласуван държавния планприем на област Ямбол за държавните професионални гимназии и държавни и общински
училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация за учебната 2012 Документ към: хх-03 / 0028 от 29.1.2013 г. 14:40:20

2013г.; обсъждани и приети са предложените Регионални програми за заетост;обсъдени и
одобрени постъпилите предложения за проекти по НП”От социални помощи към заетост” .
-2 заседания Областния съвет по условия на труд, на които са

представени

анализи на резултатите от контролната дейност на отдел Ямбол към дирекция “Областна
инспекция по труда” Сливен за периода; представени и обсъдени са резултатите от
Национално изследване на условията на труд в България по проект „Превенция за
безопасност и здраве при работа.
- заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество-представено и
обсъдено е Националното споразумение „Първа работа”.
През 2012 г. Областна администрация – Ямбол участва и изпълнява в областта на
трудовата заетост редица програми, проекти и се включи в схеми по ОП РЧР, както следва:
1. Регионална програма за заетост -1 проект за 16 души
2. НП „ОСПОЗ” - за 6 души
3. Проект „Красива България”
През 2012 г. Областна администрация –Ямбол приключи успешно проект ”Вътрешен
ремонт на обект с обществена значимост - Административна сграда на Областна
администрация – Ямбол, по проект „Красива България”- част от Програмата на МТСП.
4. НП „Старт на кариерата” – 2 души
Чрез разкритите през 2012 г. 2 работни места по Програмата „Старт на кариерата”,
Областна администрация дава шанс на млади висшисти без професионален опит да
придобият такъв в администрацията.
Лицата, придобили професионален опит в Областна администрация чрез програмата
„Старт на кариерата” намират впоследствие успешна професионална реализация.
5. Участие в схеми по ОП Развитие на човешките ресурси:
- техник екология за ГКПП Елхово 2011/ 2012 - Схема „ развитие „
- Ямбол – 1 градинар 2011/ 2012 -Схема „ Развитие „
- Ямбол – 2 огняри 2011/ 2012 -Схема „ Развитие „
- „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси” -5
души от община Елхово придобиха нова професионална квалификация и бяха назначени на
работа в ОА.
- „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 22 души община Ямбол придобиха нова професионална квалификация и бяха назначени на
работа в ОА.
- Проект „Ново начало – от образование към заетост”, схема „Създаване на заетост
на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” по ОП „Развитие на човешките
ресурси” е назначен на работа 1 стажант.
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Общата цел на гореизброените проекти и участия в схеми по ОП РЧР е осигуряване
на заетост и социална интеграция на безработни лица. Чрез разкритите работни места,
областна администрация успя да обезпечи дейности по охрана и поддръжка на имотидържавна собственост в управление на Областен управител.
Целта е напълно постигната. Анализът на дейностите по проучването на
възможностите

за

участие

на

администрацията

в

определени

програми,

разработването, управлението и участието в работата по изпълнението на
дейностите по проекти показва, че администрацията работи активно и целенасочено
в това отношение и следва да продължи и през 2013 г. активната си дейност в тази
насока.
4.2. Съдействие за подобряване на връзката на образованието и обучението с
потребностите на пазара на труда
С цел осигуряване по-добро съответствие между образованието и обучението и
потребностите на пазара на труда се организират срещи, дискусии и консултации с
представители на Бюрата по труда, на бизнеса, на професионални гимназии от областта.
Подобни инициативи подобряват връзката между бизнеса и професионалното образование.
В началото на 2012 г. беше проведена среща във връзка с подготовката и
предстоящото утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2012 – 2013 г. за
осъществяване на балансиран прием в професионалното образование, съобразен с
пазарните потребности.
През декември 2012 г. е проведена втора среща на тема: „Координиране на
дейностите в областта на образованието и разглеждане на варианти за бъдещия план –
прием за учебната 2013 – 2014г.“.
В началото на 2013 г. е третата поредна среща относно план – прием за учебната
2013 – 2014 г.“.
Поставената цел е напълно постигната.
4.3. Социална интеграция на хора в неравностойно положение
През 2012г. Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси

работи в

няколко насоки:
 Прибиране и задържане на учениците в училищата с преобладаващо ромско
присъствие.
 Популяризиране

културата

на

отделни

етноси,

като

етнокултурни и важна част от българската национална култура.
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специфични

 В края на 2012 г. започна подготовката на Областната стратегия за интеграция
на ромите 2012 – 2020г.
През периода са проведени 4 заседания на Съвета. Приет е Плана за действие за
2012 г. и Отчет за работата на Областен съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси.
Други инициативи:
 Проведена среща за уточняване, обсъждане и координиране на областно ниво
на задачите по проектите „Детство за всички”, „И аз имам семейство” и
Проекта за социално включване по препоръка на Министъра на труда и
социалната политика.


Областна

администрация

–

Ямбол

съвместно

с

АСП

организира

информационен ден по схема „Помощ в дома” по ОПРЧР.
Областна администрация Ямбол продължава политиката за осигуряване на заетост и
интегриране на хора с увреждания, като през 2012г. в администрацията работят 3 лица с
намалена трудоспособност. Областна администрация продължава успешно да управлява
проекти, одобрени от АХУ.
Поставената цел е напълно постигната.
Стратегическа цел 5: Ограничаване и недопускане на корупционни практики и
противодействие на престъпността.
5.1. Създаване на условия на активна позиция на гражданите по отношение на
противодействие на престъпността и корупционните практики
През 2012г. е проведено

едно

заседание на Областния обществен съвет за

превенция и противодействие на корупцията. На заседанието беше приета План програмата
за 2012 г.
През 2012 г. дейността на ООСППК е насочена изцяло към предотвратяване и
превенция на проявите за корупция чрез ефективно сътрудничество и координация между
институциите на територията на областта. Председателят на Областния обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията редовно организира работни срещи със
звената на изпълнителната власт и кметовете на общините по въпроси, касаещи
прозрачността на управлението.
През 2012 г. не са постъпвали жалби и сигнали в Областния обществен съвет за
превенция и противодействие на корупцията
В областна администрация са разработени правила за оценка на корупционния риск
Налице е напълно постигната цел.
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Стратегическа цел 6: Развитие на трансграничното сътрудничество и на граничния
район
6.1. Модернизация на инфраструктурата на ГКПП Лесово
С РМС № 97/02.02.2012 г., правото на управление върху терена и сградния фонд на
пункта е предоставено на ведомствата, натоварени с изпълнението на държавните функции
по граничния контрол съгласно Наредбата за ГКПП – РЗИ-Ямбол, ОДБХ-Ямбол, МПЛесово, РД „ГП”-Елхово и ОУ-Ямбол.
През 2012 г. Областен управител е предприел всички необходими действия за
поддържане и подобряване състоянието на ГКПП – Лесово, като трети по големина
граничен пункт в страната и на външната граница на ЕС:
-

извършено е възстановяване на повредената в резултат на бедствие външна ограда
на

ГКПП

„Лесово-Хамзабейли”,

след

осигуряване

на

средства

от

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
-

извършен е текущ ремонт на площадкова инфраструктура, осветление и санитарни
помещения, с оглед осигуряване нормалното функциониране на пункта

-

с цел поддържане в добро състояние на сградния фонд на ГКПП – Лесово, по
Регионална програма за заетост са назначени на ГКПП – Лесово 6 лица за 6 месеца
и по Проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките
ресурси” 5 лица на длъжност: общ работник поддържане на сгради на обект ГКПП Лесово.
Проведени са процедури и избрани изпълнители за дейностите по:

-

сметосъбиране-сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за
обществено ползване на ГКПП Лесово за периода 01.01.2013 до 31.12.2014 г.

-

зимно поддържане на района на ГКПП „Лесово-Хамзабейли” със срок на действие
до 31.12.2013 г.
Поставената цел е напълно постигната.

6.2. Развитие на трансграничното и транснационално сътрудничество в различни
сфери на обществения живот
През последните няколко години Областна администрация Ямбол работи активно за
развитие на трансграничното сътрудничество, като за целта се използват както двустранни
срещи и контакти с институции, така и Програмата за ТГС България – Турция по ИПП.
1. През 2012 г. Областна администрация - Ямбол успешно приключи изпълнението
на проект “GATE2TOUR: Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в
Ямбол – Странджа - Одрин” по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП
България

– Турция.

Проектът бе насочен към
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защита и ефективно използване на

историческото наследство в контекста на трансграничното развитие като инструмент и
възможност за популяризиране на местната идентичност. Тази инициатива има за цел
свързването на общностите и хората и превръщането на трансграничния регион Ямбол Странджа – Одрин в привлекателно място за живот и работа. Период на изпълнение юни
2011 г. - август 2012 г. Проведени бяха общо 4 работни срещи с партньорите в гр. Ямбол и
гр. Одрин, международна конференция с участници от двете страни на границата и
заключителна пресконференция. В резултат на реализацията на проекта са изготвени
проекти за защита, реставрация и социализация на два историческа обекта в
трансграничната зона, създадени са пилотни модели за защита и ефективна социализация,
постигнато е популяризирането на богатото културно-историческо наследство.
2. На 14.12.2012 г. Областна администрация – Ямбол сключи договор с МРРБ за
изпълнението на втори проект „CB PHOTO FOCUS: Красотата на Ямбол и Одрин през
погледа на фотографията” по Втората покана на Програма за трансгранично
сътрудничество по ИПП България – Турция. Общата цел на проекта е да се изгради
капацитет чрез културно сътрудничество и обмен на ноу-хау, да се повиши
информираността и да се популяризира и промотира историческото и природно наследство
в трансграничния регион Ямбол – Одрин, използвайки средствата на фотографията.
Партньор по проекта е Областна дирекция по култура и туризъм на провинция Одрин,
Турция, период на изпълнение – 12 месеца.
Осъществената дейност има като резултат подобрено трансгранично сътрудничество
за социално-икономическо развитие.
Целта е напълно постигната.
ІІ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВМЕНЕНИТЕ НА ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ ПРАВОМОЩИЯ
1. При провеждане на държавната политика в областта, координирането
работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации и
взаимодействието им с местната власт областният управител е подпомаган от следните
съвети и комисии:
Областна комисия за безопасност на движението по пътищата е провела 4
заседания, на които е: създадена работна група за изготвяне на организация на движението
и превантивни мерки по път І-7,с.Зимница ,обл. Ямбол; сформиран е експертен съвет със
задача да изготви проект за Стратегия на ОКБДП за периода 2011-2020г.; обсъдено е
Решение № 946 на МС на Република България от 22 декември 2011г. за одобряване на
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на
Република България за периода 2011-2020 г.; в т. ч. и задължителни и препоръчителни
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мерки по т.2,3,4 и 5 от Решението на МС; представени са примерни мерки на институциите
на бюджетна издръжка и общините за предпазване на техните служители от
пътнотранспортни произшествия и наранявания.
Областна епизоотична комисия е провела 2 заседания, на които са: обсъдени
мерки за предпазване от екзотични заболявания; обсъдени и приети мерки за опазване на
здравето на животните във връзка констатирано огнище на заболяването на Африканска
чума по свинете на тертриторията на областта; взето е решение за спешно свикване на
Общинските епизоотични комисии и засилване на граничния контрол на ГКПП- Лесово;
необходимостта от активизиране дейността на екоинспекторите в граничния район, както и
засилен контрол в големите свинекомплекси на територията на областта и депата за
обезвреждане на отпадъците.
Регионална комисия за борба с грипа и респираторни заболявания е провела 1
заседание, на което: е представена кратка характеристика на епидемиологичния процес от
грип и остри респираторни заболявания; приети са мерки за предпазване от екзотични
заболявания / денга и чукунгуня /.
Областна транспортна комисия е провела 2 заседания, на които: разгледано е
предложение от кмета на община Ямбол за изменение и допълнение на маршрутните
разписания на съществуващите автобусни линии от ОТС, утвърдени са 4 бр. маршрутни
разписания.; предложение от Председателя на ОТК относно преразглеждане от общините
на маршрутните разписания за автобусни линии от републиканската транспортна схема и
извършване на необходимите действия за промени – във връзка с писмо на ИД на ИААА;
предложения от кмета на община Тунджа за изграждане на нова автобусна спирка в
с.Козарево и обособяване на нова спирка, която налага корекция в

съществуваща

автобусна линия.
Областен съвет по енергийна ефективност е приел на Правилник за устройството
и дейността на Областния съвет за енергийна ефективност – Ямбол.
На официалната страница на администрацията е налична информацията за
дейността на всички действащи областни съвети и комисии (правила за работа, проведени
заседания и взети решения).
През 2012 г. са използвани различни форми на взаимодействие с органите на
изпълнителната власт и на техните администрации, както и с

местната власт чрез

периодично провеждане на съвместни заседания, работни срещи, дискусии и др.
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2.Опазването и защитата на държавната собственост на територията на
областта
Във връзка с опазването и защитата на държавната собственост на територията на
област Ямбол, през 2012 г. в Областна администрация Ямбол са извършени дейности по
актуване, отписване, надзор, управление и разпореждане с имоти – частна и публична
държавна собственост.
Създадената със заповед на Областен управител, на основание чл. 74 от ППЗДС и
Вътрешните правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имотите и
вещите – държавна собственост на Областна администрация – Ямбол, комисия е разгледала
всички постъпили преписки, като през 2012 год. е заседавала 68 пъти.
- Съставени, одобрени и вписани са 171 броя Актове за частна и публична държавна
собственост.
- Издадени са 74 броя заповеди за отписване на имоти - държавна собственост, на
основание чл. 78, ал.1 от ЗДС и чл. 108 от ППЗДС, в полза на общини, физически и
юридически лица.
- Сключени са два броя договори за предоставяне под наем на имоти- държавна
собственост .
- Сключени са 2 броя анекси за удължаване срока на договора за отдаване под наем
на помещения на политически партии.
- Прекратени са договорите за наем поради изтичане на срока за 3 имота.
- На държавни структури за осъществяване на дейността им са предоставени
безвъзмездно за управление 2 имота в град Ямбол.
- поради отпаднала необходимост е отнето правото на управление на ведомства
върху предоставени имоти – частна държавна собственост – 1 процедура
- По реда на чл. 80 от ЗДС е проведена една процедура за изземване на държавен имот
в управление на НК „ЖИ”.
- проведени 4 тръжни процедури за продажба на имоти- държавна собственост с
данъчна оценка по-малка от 10000 лв.
- На основание чл. 63 и 64 от ППЗДС, във връзка с прекратяване на съсобственост
между държавата и община Ямбол, е сключен 1 Договор за замяна на имоти в град Ямбол.
- В изпълнение на Решение на МС за безвъзмездно прехвърляне в собственост на
имоти- държавна собственост са сключени 5 броя договори с общини в областта.
- Издадени удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост - 160
бр.
- Издадени удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите –
държавна собственост – 21 бр.
- Издадени удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции – 16
бр.
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- Отразени промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна
собственост – 124 бр.
- Извършване на справки по регистри и книги за имоти – държавна собственост – 87
бр.
През 2012г. продължи процедурата по преактуване на държавните имоти за
населените места с одобрена кадастрална карта, както и актуването на новооткрити
държавни имоти.
Копия от всички актове за държавна собственост на имоти в управление на Областен
управител са предадени на счетоводството за завеждане в баланса на Областна
администрация Ямбол и декларирани в съответните данъчни служби на общините.
Всички актове и заповеди за отписване са въведени в електронната програма
„Регистър имоти”. Стриктно се водят Главен регистър, Регистър за имотите – частна
държавна собственост, Регистър за имотите – публична държавна собственост и Регистър за
отписаните имоти от актовите книги за държавна собственост.
С оглед ефективен надзор и контрол на имотите- държавна собственост, със заповед
на Областния управител е сформирана комисия, която извършва периодичен (на 6 месеца)
оглед и констатира стопанисването и ползването по предназначение на същите.
Предприети са всички необходими действия по събиране на дължими наеми.
Предоставените през 2012 г. в управление на Областен управител на област Ямбол
имоти и части от имоти-публична държавна собственост, находящи се на ГКПП „ЛесовоХамзабейли” – терен и 18 броя сгради, се заведени в баланса на Областна администрация
Ямбол и декларирани в данъчната служба на община Елхово.
По реда на чл. 39 и 39а от Закона за държавната собственост, в Областна
администрация Ямбол е създадена комисия, която разглежда, дава становище за
основателност на постъпили искания на собственици на засегнати имоти от отчуждителни
процедури и изплаща дължимите обезщетения. През 2012 год. комисията работи по
следните обекти:
- обект: АМ „Тракия” ЛОТ 3 и ЛОТ 4 и обект: реконструкция на електропроводи и
далекосъобщителни мрежи и газопроводи на АМ „Тракия”-ЛОТ 3 и 4-продължава
подаването на документи и изплащане на обезщетенията на собственици на засегнати
имоти. Изплатени суми – 93 % от дължимите.
- обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока"стартира и приключи изплащането на 100 % от дължимите суми.
- подобект „Паркинг при км 282+000“ на територията на община Тунджа – село
Кабиле” към обект „Автомагистрала „Тракия“ - стартира изплащането на дължимите суми.
Изплатени суми – 67 % от същите.
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В изпълнение на правомощията на Областен управител по Закона за устройство на
територията, през 2012 г. са издадени:
- 5 броя заповеди за одобряване на техническо задание и разрешаване изработването
на ПУП на територии с обхват повече от една община
– одобрени са 2 броя технически, идейни и работни инвестиционни проекти за
обекти с обхват повече от една община
– съгласувани са 2 броя идейни инвестиционни проекти за обекти с обхват повече от
една община.
- 2 броя разрешения за строеж.
– 1 брой заповед за право на преминаване

-

Областен управител на област Ямбол съгласува Предварителния проект на

Подробният устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на газопровод
„Набуко” и площадковите обекти към него, за всички населени места на територията на
област Ямбол.
- експерти от администрацията взеха участие в заседания на Областен и общински
съвет по ЗУТ – 5 бр. заседания.
-

Съгласуване на техн. задание по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 3 бр.

Експерти от администрацията взеха участие в заседания на Областен и общински
съвет по ЗУТ – 5 бр. заседания; в комисията за промяна на предназначението на земеделски
земи в Областна дирекция “ЗГ” – Ямбол – 5 бр. заседания; в комисията по приемане
разработки на стопански дворове по чл. 45 от ППЗСПЗЗ – 2 бр. заседания
Осъществена кореспонденция с министерства, ведомства и общини по постъпили
преписки, за даване на предложения, становища, справки, информация и др. – 60 бр.;
изготвени са отговори по жалби на граждани – 10 бр.;извършване на копия на документи –
38 бр.
3. Контрол за законосъобразността на актовете и действията на органите на
местното самоуправление и местната администрация
Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и
действията на органите от местното самоуправление и местната администрация през 2012 г.
са проверени протоколи и върнати решения на Общинските съвети на територията на
областта, както следва:
Общински съвет Ямбол : - Общ брой протоколи – 10 бр.
Общ брой върнати решения – 1 бр.
Общински съвет Елхово: - Общ брой протоколи – 11 бр.
Общ брой върнати решения – няма
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Общински съвет „Тунджа” - Общ брой протоколи – 14 бр.
Общ брой върнати решения – 1 бр.
Общински съвет Стралджа - Общ брой протоколи – 11 бр.
Общ брой върнати решения – няма
Общински съвет Болярово - Общ брой протоколи – 11 бр.
Общ брой върнати решения – 1 бр.
За посочения период в Областна администрация –Ямбол са постъпили и разгледани
общо 49 броя молби и жалби на граждани и юридически лица.
4. Разгледани преписки по реда на ЗПГРРЛ
През отчетния период, комисия, назначена със заповед на Областен управител
продължи разглеждането на преписки по реда на ЗПГРРЛ. Към 31.12.2012 г. са уважени и
изплатени 48 искания за обезщетение на репресирани лица по ЗПГРРЛ.
5. Обществени поръчки
През 2012 г. в Областна администрация – Ямбол са сключени следните договори:
-по реда на чл. 2, ал. 2 от НВМОП (отм.) и чл. 14, ал. 5 от Закон за
обществените поръчки - 23 договора за извършване на услуги, доставки и строителство.
- по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП (отм.)- за извършване на СМР на
обект „Възстановяване на външна ограда на ГКПП „Лесово – Хамзабейли”
По реда на Глава осма „А” от Закон за обществените поръчки е проведен:
1. Избор на изпълнител и сключен договор с предмет: „Зимно поддържане на района на
ГКПП „Лесово – Хамзабейли”.
2. Избор на изпълнител и сключен договор с предмет: „Сметосъбиране –
сметоизвозване и поддържане територията и обектите за обществено ползване на ГКПП –
Лесово”.
3. Избор на изпълнител и сключен договор за извършване на СМР по одобрен проект
„Красива България” на обект „Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост –
административна сграда на Областна администрация – Ямбол”.
4. Избор на изпълнител и сключен договор за извършване на СМР на обект „Ремонт на
площадкова инфраструктура, осветление и санитарни помещения на ГКПП „Лесово –
Хамзабейли”.
6. Организация и ръководство на дейностите по защита на населението, както и
овладяването и преодоляването на последиците от кризи.
Дейностите по ОМП са изпълнени, съгласно получените годишни указания от
Междуведомствения

съвет

по

въпросите

на

военнопромишления

комплекс

и

мобилизационната готовност на страната за дейностите по отбранително –мобилизационна
подготовка.Това са:
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 Дейности и задачи по разработване и поддържане в готовност за изпълнение на
плана за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план
и други планове.
 Дейности и задачи по организиране подготовката на ръководния и експертен състав
за работа във военно време.
През 2012 г. са проведени 3 заседания на Областния съвет за сигурност и са взети
следните решения:
-

за предприемане на превантивни мерки за осигуряване на безопасността на
населението след взривовете на пътен възел „Петолъчката”.

-

обсъдени са документите на националното учение „Закрила 2012”.

-

проведени са две практически занятия със служителите на Областна
администрация –Ямбол, за отработване на въпроси от Областния план за
временна закрила.

 Дейности и задачи по поддържане в готовност за използване на системата за
управление във военно време
През 2012 г. са извършени и периодични проверки на ЗКП. Оборудването на ЗКП се
поддържа в добър вид.
 Дейностите и задачите по организиране на денонощно оперативно дежурство.
От Областен управител е утвърден график денонощно оперативно дежурство и
редовно се провеждат методическите дни с оперативните дежурни.
 Дейности и задачи по осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната.
През 2012 г. са изпълнени дейностите по отсрочване на резервисти и автотракторна
техника в област Ямбол.


Дейности и задачи по планиране и разпределение на финансови средства за

осигуряване на дейностите, свързвани с отбраната.
Разпределението на финансовите средства се извършва на програмен принцип,
съгласно нормативните изисквания.
 Координиране на дейности по проучване и поддържане на военни паметници.
През 2012 г. е изискана проекто-сметна документация от общините за военните
паметници в лошо състояние. Не е постъпвала информация за регистриране на новооткрити
военни паметници.
Организация на дейностите, свързани с работата с документи, класифицирана
информация.
През отчетния период се извърши декласифициране на информацията, изготвена
през 2011г. и 2012 г. в регистратурата за класифицирана информация. Извършено беше и
Документ към: хх-03 / 0028 от 29.1.2013 г. 14:40:20

текущо обучение на служителите, имащи достъп до класифицирана информация. В
Областна администрация –Ямбол са създадени условия за прилагане на ЗЗКИ.
Предвидените в ЗЗКИ и ППЗЗКИ регистри са открити и се водят съгласно изискванията.
 Организация на работата, при възникване на бедствие.
За отчетния период е актуализиран Областния план за бедствия в частите за
земетресения и наводнения. През годината са проведени 3 заседания на Щаб на НАВР, на
които: са обсъдени превантивни мерки за защита на населението и инфраструктурата,
поради повишаването на нивото на реките и водно стопанските обекти вследствие на
обилното снеготопене; са разгледани мерки за преодоляване на опасността от пожари; е
отчетена подготовката на общините и териториалните звена за работа в затруднени зимни
условия.
През отчетния период са извършени следните проверки:


Проверка на техническото и експлоатационно състояние на кариера за добив и

преработка на инертни материали
В изпълнение на заповеди на Областен управител, издадени във връзка с Заповед №Р
-118/ 09.05.2012 г. на Министър председателя на РБ,междуведомствена комисия

е

извършила пролетна и есенна проверки на обектите за добив и преработка на инертни
материали в близост до водно стопански обекти. За резултатите от проверките са изготвени
констативни протоколи и отчет до Министъра на вътрешните работи. Нарушения не са
установени.


Проверка на проводимостта на речните корита, състоянието на дигите и

мостовите съоръжения
В изпълнение заповед на Областен управител, издадена във връзка със Заповед №Р 118/ 09.05.2012 г. на Министър председателя на РБ, междуведомствена комисия е
извършила проверки на проводимостта на речните корита, състоянието на дигите и
мостовите съоръжения. Комисията е направила 22 предписания през пролетната и есенната
проверка. Изпълнени са 5 броя предписания и неизпълнени 10 броя, като едно от
предписанията е с неизтекъл срок и 6 броя са в процес на изпълнение. Бавният процес на
осигуряване на финансиране е причина

за неизпълнението на голяма част от

предписанията.
 Проверка на техническото и експлоатационно състояние на В и К системите
В изпълнение заповед на Областен управител, във връзка със Заповед №Р -118/
09.05.2012 г. на Министър председателя на РБ, са извършени пролетна и есенна проверка на
В и К системите. Общо предписанията са 5 броя. Две от предписанията от пролетната
проверка са изпълнени, останалите 3 са в процес на изпълнение. Процесът по подмяна на
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старата и амортизирана мрежа, особено в частта канализация, е свързан със сериозни
инвестиции, което го направи по-бавно осъществим.
Проверка за състоянието на язовири, класифицирани като потенциално опасни.
В изпълнение на заповеди на Областен управител, във връзка със Заповед №Р -118/
09.05.2012 г. на Министър председателя на РБ, междуведомствена комисия е извършила
пролетна и есенна проверка на 31 обекта. Съставени са общо 61 констативни протокола, с
изготвени

80 предписания, от тях 41 броя през пролетната и 39 броя през есенната

проверка. В резултат от проверките е констатирано, че 50 % от направени предписания са
изпълнени.
Обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура
В изпълнение на заповед Областен управител, междуведомствена комисия за
обследване и контрол на обектите от критичната инфраструктура на територията на област
Ямбол е извършила проверки на 15 обекти от месец август до месец ноември 2012 г. За
всяка проверка е изготвен протокол с предписания от съответните контролни органи.
През 2012 г. Междуведомствена комисия, назначена със заповед № РД- 884/ 06.12.
2011 г. на Министъра на околната среда и водите, извърши две проверки на оператори, на
които е издадено разрешително по чл. 104 ал. 1 от ЗООС, с участието на експерт от
областна администрация. За проверките са съставени протоколи със съответните
констатации.
По конкретни поводи и при възникнала необходимост, през отчетния период са
извършвани и други проверки на описаните по-горе обекти.
През 2012 г. , предвид регистрирано бедствие, е отправено искане за финансиране от
МКВПМС на Обект: „Изграждане на предпазни съоръжения по левия бряг на река Тунджа
при с. Завой и почистване на коритото на реката в целия участък, граничещ с населеното
място – с. Завой , общ. Тунджа”. След осигуряване на средства по бюджета на Областна
администрация е възложено проектиране на обект. Изготвен е и е съгласуван
инвестиционен проект и одобрен ПУП. Към настоящия момент процедурата продължава,
като обектът е подаден към МКВПМС за приоритетно финансиране.
По повод възникнал инцидент в „Производствено-складова база Стралджа-Мараш на
фирма Берета трейдинг”, с. Лозенец, обл. Ямбол, Областен управител осъществи
своевременно координация на действията на отговорните служби към момента на
възникване на инцидента и преодоляване на последиците от същия. Бяха проведени редица
срещи с представители на социални служби и на фирма Берета трейдинг” за първоначален
оглед на засегнатите имоти. Проведоха се срещи, на мястото на инцидента, между
Министъра на земеделието и храните и засегнатото население. Областна администрация
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съдейства на частите на Сухопътни войски, осъществили Операция „Чист хоризонт” на
територията на инцидента.

Областният управител на област Ямбол бе домакин

заключителната пресконференция на Операция „Чист хоризонт” на Сухопътни войски.

Други инициативи и дейности:


В Областна администрация –Ямбол бе организирано събитие, на което Областният
управител връчи на представители на читалищата в областта предоставените книги
от националната дарителска кампания "Книги за един милион" на "Медийна
група България холдинг".

 Областния управител беше патрон по награждаването на талантливи деца и
младежи от област Ямбол, организирано от фондация „Енчо Керязов”през
2012г.

7.Финансовосчетоводна дейност
Приходите в бюджета на Областна администрация - Ямбол при утвърден план в
бюджетната сметка са в размер на 26 800лв. При изпълнение по отчет са 56 630 лв. и
Към 31.12.2012 г. е преизпълнен плана по приходната част на бюджетната сметка.
Това се дължи на приходите от наеми и продажби на имоти- държавна собственост.
Предприети са действия за оптимизиране и ограничаване на разходите. Бюджетният
ресурс се разпределя в съответствие с приоритетите. За рационално и ефективно
управление на бюджетните ресурси,предприехме следните действия:
- Ограничени са разходите за командировки в страната и чужбина, освен в крайна
необходимост;
- Ограничено е закупуването на канцеларски материали и други материали;
С осъществявания предварителен финансов контрол се прецизират разходите, с
което се подобрява управлението и ефективността на бюджетния ресурс.
8. Организационна структура на администрацията
За отчетния период организационната структура на администрацията е изменена с
цел адекватност на изискванията на действащата нормативна уредба. Своевременно са
актуализирани длъжностните характеристики на служителите в администрацията.
9. Вътрешни правила и процедури
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През 2012 г. са актуализирани и разработени Вътрешни правила в администрацията,
съобразно промените в нормативната база, както следва:
 Счетоводна политика на ОА –Ямбол – 06.02.2012 г.
 Стратегия за управление на риска – 28.09.2012 г.
 Вътрешна методика за оценка на корупционния риск в ОА – 11.04.2012 г.
 Вътрешни правила за осъществяване на предварителен финансов контрол –
17.08.2012 г.
 Вътрешни правила за съставяне, изпълнението и отчитането на бюджета – 15.11.2012
г.
 Вътрешни правила за заплатите на служителите - 03.09.2012 г.
 Вътрешни правила за организацията на работата – съгласно Заповед № РД 01/0148 –
05.10.2012 г.
 Процедурни правила за достъп до обществена информация – 17.07.2012 г.
 Антикорупционни процедури – 22-06.2012 г.
 Етичен кодекс на служителите в ОА –Ямбол – 22.06.2012 г.
 Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки – 29.06.2012
г.
 Вътрешни правила за учрежденския архив в Областна администрация –Ямбол –
29.06.2012 г.
 Вътрешни правила за актуване, отписване, управление и разпореждане с имоти и
вещи – държавна собственост -05.10.2012 г.
Изготвена е и Номенклатура на делата със срокове за съхранение на утвърдена на
02.07.2012 г. от Областен управител и началник на отдел” Държавен архив „ Ямбол при
„Регионална дирекция „Архив” Бургас.
През отчетния период е извършена проверка от „ Главен инспекторат „ към
Министерски съвет. Работата на администрацията е оценена като „добра„ . По направените
забележки и констатирани пропуски за предприети адекватни действия за отстраняването
им, като своевременно е изпратен в Министерски съвет и отчет.
Изложеното в настоящия доклад налага извода, че администрацията е успешно е
реализирала поставените в началото на отчетния период цели. За констатираните пропуски
при изпълнението на същите следва да се предприемат адекватни действия по
отстраняването им през 2013 г., чрез подобряване на взаимодействието между дирекциите,
респ. между отделните служители в администрацията при изпълнението на поставени
задачи и засилване на текущия контрол и координация от страна на преките ръководители.
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Областна администрация –Ямбол успешно изпълнява дейностите за постигане на
целите и задачите на Стратегическия план на ОА – Ямбол в съответствие с Програмата на
правителството на европейското развитие на България.

ДИМИТЪР ИВАНОВ

/П/

Областен управител на област Ямбол
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