РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Доклад за дейността на Областна администрация – Ямбол за 2019 г.
Предмет на настоящия доклад е изпълнението на заложените в оперативния план за
2019 г. цели и дейности, както и постигнатите резултати.
В изпълнение на политика „Осъществяване на държавните функции на територията
на областите в България“ и програма 4 „Осъществяване на държавна политика на областно
ниво“ през 2019г., Областна администрация Ямбол работи за постигане на следните
стратегически и оперативни цели:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПРОЗРАЧНА И ДОСТЪПНА АДМИНИСТРАЦИЯ И
ДИАЛОГ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
1.1.Повишаване информираността на гражданите относно правомощията на Областен
управител, административни услуги, правителствени и европейски инициативи.
За представяне дейността на Областна администрация Ямбол, през 2019г. са
проведени брифинги по актуални теми и проблеми, като на потребителите са дадени
изявления и отговори по поставени въпроси и са публикувани информационни съобщения
за събития, посещения и срещи.
Ежемесечно са изготвяни и разпространявани информационни бюлетини съдържащи
актуална информация за политики, донори, решения на Правителството, регионални
новини, европейски програми и конкурси, регионална статистика и инициативи,
възможности за финансиране и друга информация, свързана с евроинтеграционните
процеси, образование, трудова заетост, култура, младежки дейности други.
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1.2. Повишаване на удоволетвореността на потребителите на услуги.
През 2019г. продължава да се осъществява текущ контрол, относно спазване на
законоустановените срокове за предоставяне на административни услуги от Областна
администрация Ямбол, като не е допуснато просрочване.
На потребителите на административни услуги е осигурен пълен и бърз достъп, чрез
интернет страницата на Областна администрация Ямбол, както и в дигитален вид чрез
компютърно устройство на гишето за административно обслужване, за предоставяните
административните услуги.
С цел намаляване на административната и регулаторна тежест върху гражданите и
бизнеса, част от необходимите документи за извършване на административните услуги са
намалени, за което е осигурена публичност.
Обратната връзка с потребителите на услуги, се осъществява чрез предоставената
възможност за попълване на анкетни карти, които предоставят информация за
удоволетвореността от дейността на администрацията. За отчетния период, при направения
преглед на 6 броя попълнени анкетни карти, се направи извод, че услугите се извършват в
законовия срок чрез качествено административно обслужване с необходимото любезно
отношение.
За отчетния период не са постъпвали сигнали, жалби и оплаквания за некачествено
административно обслужване.
Стриктно се спазва и изпълнява законоустановения срок за предоставяне на достъп
до обществена информация.
1.3. Публикуване на данни в отворен формат на информационните масиви и ресурси.
В портала на отворените данни е публикувана информация със съдържание свързано
с дейността на Областна администрация Ямбол, с осигурена публичност до регистрите,
които се поддържат и актуализират своевременно.
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1.4 Създаване на условия за противодействие и превенция на корупцията.
За усъвършенстване на работата в Областна администрация Ямбол, е създадена
организация за получаване на обратна връзка с потребителите на услуги по приемане и
отговор на сигналите и предложенията чрез центъра за административно обслужване в
администрацията, кутия за сигнали и предложения и на безплатен телефон за подаване на
сигнали 080011911.
В резултат на извършените проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
и за установяване на конфликт на интереси всички служители са подали в срок ежегодни
декларации за имущество и интереси за 2018г.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка
на декларациите и за установяване на конфликт на интереси са извършени две проверки на
декларациите за несъвместимост, подадени от новоназначени през 2019г. като се
констатира, че по отношение на служителите не е налице несъвместимост.
В Областна администрация Ямбол се води публичен регистър на подадените
декларации за несъвместимост и за имущество и интереси.
За отчетния период няма подадени сигнали за корупционно нарушение или конфликт
на интереси по чл. 13, ал 1 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка
на декларациите и за установяване на конфликт на интереси. Не са постъпвали жалби,
сигнали и оплаквания за некачествено административно обслужване от служителите на
Областна администрация Ямбол.
През 2019г. са проведени две заседания на Областния обществен съвет за превенция
и противодействие на корупцията в област Ямбол, като на първото са приети доклад за
дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в
област Ямбол за 2018г., Областна план-програма за превенция и противодействие на
корупцията през 2019 г., а на второто са предоставени разяснения и насоки относно
попълването и подаването на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ от служители на
КПКОНПИ.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ
РЕСУРСИ.
2.1 Устойчиво интегрирано развитие на системите за финансово управление и контрол
в ОА. Управление на финансовите ресурси.
В цялост и през отчетния период, в Областна администрация Ямбол е създадена
организация за планиране, съставяне и представяне на счетоводната информация и
финансовите отчети в програмен формат, изготвени в съответствие с изискванията на
Министерство на финансите и указанията на Министерски съвет.
Коректно са изготвени и изпратени в Министерски съвет, тримесечните отчети на
изпълнението на приходите и разходите за отчетния период на Областна администрация
Ямбол, придружени с анализ на изпълнението на приходите, разходите, извършените
трансфери и корекции по бюджета, както и състоянието и изменението на активите и
пасивите със съответните задължителни разшифровки и справки.
Въведените контролни механизми осигуряват правилното отчитане на приходите и
разходите по параграфите и подпараграфите от ЕБК, както и осчетоводяване на активите и
пасивите в съответствие със счетоводните принципи. Установената система за финансово
управление и контрол в Областна администрация Ямбол е осигурила добро поддържане и
стриктно спазване на финансовата дисциплина с основна цел ефективно и ефикасно
разходване на бюджетни средства.

Създадената организация гарантира проследимост,

пълнота и достоверност на първичната информация, генерирана от счетоводната система.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
3.1 Подобряване на оперативното и стратегическо планиране, мониторинг и оценка
на регионалното развитие.
Изготвен е отчет на плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта
2010-2020 г. на област Ямбол, включващ дейностите и инициативите в полза на младите
хора за 2018 г. и изпратен до Министъра на младежта и спорта.
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3.2. Подобряване на координацията на дейностите за подобряване на енергийната
ефективност.
В изпълнение на задълженията по Закона за енергията от възобновяеми източници е
обобщена и предоставена отчетна информация за 2018г. на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие, относно изпълнението на краткосрочни програми за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в общините на
територията на област Ямбол.
В изпълнение на задълженията по Закона за енергийната ефективност е изготвен и
изпратен отчет за изпълнението на програми по енергийна ефективност съгласно чл. 12 от
ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.
В съответствие с разпоредбите на чл.23, ал.1 от Закона за енергийна ефективност е
изготвен и изпратен до Агенцията за устойчиво енергийно развити, списък на сградите –
държавна собственост отоплявани и /или охлаждани с РЗП над 250 кв. м използвани от
областна администрация Ямбол.

3.3. Ефективно управление и стопанисване на имоти - държавна собственост
През отчетния период се извършват дейности по актуване, отписване, надзор,
управление и разпореждане с имоти – частна държавна собственост, находящи се на
територията на област Ямбол.
Всички съставени актове са вписани в актовите книги и регистри на имотите –
държавна собственост на територията на област Ямбол. Всички преписки са
окомплектовани в отделни досиета и се обработват в законоустановените срокове.
В срок се издават удостоверенията за наличие или липса на акт за държавна
собственост на имот или отписване на имота от актовите книги, за наличие или липса на
претенции за възстановяване на собствеността.
Съгласно изготвен график се извършват огледи на отдадените под наем и
предоставените за управление имоти - държавна собственост, за което се съставят
протоколи. Целта на огледите е да се наблюдава и контролира състоянието на държавната
собственост. Извършени са проверки за изпълнение на чл.54 и чл.56 от Закона за държавната
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собственост на безвъзмездно прехвърлени имоти на общини и на такива предоставени за
ползване като не са констатирани нарушения.
СТРАТЕГИЧЕСКА

ЦЕЛ

4:

ПОДОБРЯВАНЕ

КАЧЕСТВОТО

НА

ЖИВОТ,

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
4.1. Ефективна координация на взаимодействието между заинтерeсованите страни за
увеличаване на заетостта, подобряване на качеството и ефективността на здравни и
образователни услуги.
За отчетния период, от комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол
са проведени 4 заседания, на които се обсъдиха и съгласуваха:
- предложенията за държавен план - прием на област Ямбол за учебната 2019/2020 г.;
- информация за резултатите от проведеното проучване на потребностите на работодателите
от работна сила в област Ямбол;
-обсъдена и одобрена Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2019г.;
През отчетния период, Областна администрация Ямбол участва в Програма „Старт
на кариерата” за заетост през 2019 г., като са назначени две лица.
Създадена е Областната координационна група за учене през целия живот, която да
съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда консултации
между областната администрация, органите на местно самоуправление, териториалните
административни структури, териториалните организации на работодателите и на
работниците и служителите, учебни заведения, в които се обучават възрастни и читалищата
за реализиране на областната политика за учене през целия живот. Проведено е едно
заседание.
4.2. Създаване на условия за подобряване съответствието между образованието и
обучението и възможностите за реализация на младите хора
Участие в работна среща в РУО Ямбол за координиране на дейностите по
провеждане на държавната политика по образование и обучение при планиране, съгласуване
и утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2019-2020 г. в гимназиите, в средните
и в обединените училища в област Ямбол.
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Областна

администрация

Ямбол

съвместно

с

Регионално

управление

на

образованието - Ямбол организира работна среща на тема: Обсъждане на стратегията за
изготвяне на държавния план - прием за учебната 2020/2021 г. с оглед балансирането му по
видове подготовка и по професии, съобразно потребностите на пазара на труда.
Проведени са работни срещи с представителните организации на работодателите за
състав на Обществени съвети към училища, които извършват обучение за придобиване на
професионална квалификация в област Ямбол.
Областна администрация Ямбол участва в работата на областна комисия за оценка
на номинациите за Първи Национален конкурс за учителите, които вдъхновяват –
Иноватори в образованието.
Организиране, координиране и провеждане за 2019 г. на две проучвания на
потребностите на работодателите от работна сила в област Ямбол по реда на чл. 10, ал. 2 от
ЗНС и чл. 7а от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
Областна администрация Ямбол организира и координира дейности на Областен
координационен център за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа
на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
Разработена е и е приета Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в област Ямбол 2019-2020г.
4.3. Провеждане на ефективна политика по етнически и интеграционни въпроси.
През 2019г. е изготвен мониторингов доклад за изпълнение на дейностите по
интеграционната политика през 2018г. по приоритети, съгласно Националната стратегия за
интегриране на ромите. Информацията е изпратена чрез внедрената електронна система за
мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите. Целта на мониторинга е да се проследят резултатите от
дейността по изпълнение на стратегическите и планови документи, както и активното
включване на заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ЧЕСТНИ
И ПРОЗРАЧНИ ИЗБОРИ.
5.1. Обезпечаване произвеждането на избори за членове на Европейския парламент
от Република България.
Организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г. е осъществена при спазване на Изборния
кодекс, решения на Централна избирателна комисия и писма на Министерски съвет.
От страна на областен управител на област Ямбол, респ. Областна администрация
Ямбол, са отпечатани и предадени на общините списък с имената и номерата на кандидатите
по кандидатски листи на партии и коалиции за 31 изборен район – Ямболски, бланкачернова за отчитане на преференции в съответствие с решение на Централна избирателна
комисия, Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени
бюлетини и Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на Централната избирателна комисия
относно опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от
СИК/ПСИК на РИК и на общинската администрация от изборите за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г.
След приемане на решение № 358-ЕП от 20.05.2019 г. на ЦИК са предприети действия
по обезпечаване на РИК и СИК с Методически указания за произвеждането и начина за
машинно гласуване в СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република
България на 26 май 2019 г.
В изпълнение на Оперативния план на Централна избирателна комисия в деня на
изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., и
във връзка с ангажиментите на областен управител е създадена необходимата организация
за своевременно подаване на необходимата информация в предизборния и изборния ден.
С оглед ефективно изпълнение на дейностите по организационно-техническата
подготовка по произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент и в
съответствие с динамиката на изборния процес е осъществена непрекъсната координация с
Районна избирателна комисия, общинските администрации, Областна дирекция на МВР
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Ямбол, „Информационно обслужване“ АД, както и с Централна избирателна комисия и
администрацията на Министерски съвет.
5.2. Обезпечаване на произвеждането на избори за общински съветници и кметове.
Организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и
кметове през

2019 г. е осъществена при спазване на Изборния кодекс, решения на

Централна избирателна комисия и писма на Министерски съвет.
От страна на областен управител на област Ямбол, респ. Областна администрация
Ямбол, са предприети всички необходими действия за обезпечаване работата на общини и
Общински избирателни комисии. Беше създадена необходимата организация за
своевременно подаване на изискваната информация в предизборния и изборния ден.
С оглед ефективно изпълнение на дейностите по организационно-техническата
подготовка по произвеждане на изборите и в съответствие с динамиката на изборния процес
е осъществявана непрекъсната координация с общинските избирателни комисии,
общинските администрации, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи –
Ямбол, „Информационно обслужване“ АД, както и с Централна избирателна комисия и
администрацията на Министерски съвет.

ДИМИТЪР ИВАНОВ (П)
Областен управител на област Ямбол
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