УТВЪРДИЛ:
/п/
/К. БАЗИТОВ/

Доклад

за
дейността на Областна администрация Варна
за
периода
01.01.2012 г.-31.12.2012 г.

С годишният доклад за дейността на Областна администрация Варна се
отчита изпълнението на поставените в началото на 2012г. стратегически
цели и приоритети и обхваща дейностите, извършени от администрацията
свързани с упражняването на правомощията на областния управител,
детайлизирани основно в Закона за администрацията и Устройствения
правилник на областните администрации, където се урежда дейността,
структурата, организацията на работа и съставът на областните
администрации.
Мисията на Областна администрация – Варна е ефективно,
законосъобразно и прозрачно осъществяване на държавните функции на
територията на област Варна. Областният управител е едноличен орган на
изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление
по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси
при провеждане на регионалната политика.
Организационното
развитие
и
капацитет
на
Областна
администрация – Варна е неразривно свързано със създаването на
условия за утвърждаване на ефективна и модерна администрация от
европейски тип, следваща модерен управленски стил и философия, способна
да отговори на високите очаквания на българските граждани.
Визията за развитието административния капацитет е в
посока за създаване на условия за ефективно, прозрачно и
законосъобразно:
Провеждане на
държавната политика в областта, координиране
работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации
на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
Осигуряване съответствие между националните и местните интереси,
организиране разработването и изпълнението на областни планове,
стратегии
и
програми
за
регионално
развитие,
осъществяване
взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната
администрация;
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Опазване и защитата на държавната собственост на територията на
областта;
Упражняване контрол по законосъобразност на актовете и действията
на органите на местното самоуправление и местната администрация.
Провеждане на информационна политика, гарантираща откритост и
достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
Организиране на избори за държавни и местни органи на властта и за
членове на Европейския парламент от Република България на територията на
областта;
Опазването на обществения ред в рамките на предоставените със
закон правомощия;
Организиране и ръководене на дейностите по защита на населението,
културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
Осъществяване на
международните контакти на областта на
регионално ниво;
Осъществяване и на други правомощия, възложени със закон или с акт
на Министерския съвет;
Стратегически цели на областна администрация Варна:
Създаване на условия за устойчив икономически растеж и стабилност,
основани на конкурентен пазар и иновации.
Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и
достигане на равнище на заетост, доходи и социална интеграция,
осигуряващо добро качество на живот и жизнена среда.
Териториално сътрудничество за постигане на интегрирано развитие в
рамките на ЕС.
Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво
за подобряване процеса на управление.
Оперативни цели:
Реализиране на политики за регионално развитие и евроинтеграция,
чрез повишаване ролята и подобряване капацитета на администрацията
Ефективно, целесъобразно и законосъобразно управление на
държавната собственост
Повишаване на административния капацитет в областта за защита на
населението при извънредни ситуации, производствени аварии и природни
бедствия
Предоставяне на качествени административни услуги
Осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията.

В изпълнение на стратегическите и оперативни цели на Областна
администрация Варна настоящият доклад разглежда дейността на
администрацията по структурни звена.
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I.
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“.
ФИНАНСОВО И СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. ПРИХОДИ – Видовете приходи, събирани в Областна администрация
Варна, произтичат от правомощията на областния управител, уреждащи
стопанисването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и
движими вещи-държавна собственост на територията на съответната област
– продажби, отдаване под наем и др.
В приходната част на бюджетната сметка за 2012 г. са одобрени
приходи в размер на 585 000 лв.. Отчетени са приходи и доходи от
собственост - 386914 лв.,
други неданъчни приходи - 70445 лв.,
постъпления от продажба на нефинансови активи - 1995430 лв., други
безвъзмездно получени суми от ЕС- 111230 лв .
Общият размер на събраните приходи за периода 01.01.2012 г. –
31.12.2012 г. в Областна администрация – Варна са 2 441 222 лв.
От направения анализ за изпълнение на плана за приходите се
установяват:
постъпления от продажба на сгради и земя – 586,891 %
приходи и доходи от собственост – 221,09 %
(от наеми на държавно имущество)
неданъчни приходи – 176,11 %
приходи от такси за административни и др.услуги – 130,48 %
Общо изпълнение на плана за приходите 398,29 %
2 . РАЗХОДИ
С бюджетната сметка на Областна администрация – Варна за 2012 г.,
са утвърдени следните разходи по програми по политика: „Осъществяване на
държавните функции на територията на областите в България.
Програма № 4 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА
НА ОБЛАСТНО НИВО”
В тази програма попадат функциите и дейностите на администрацията.
Съгласно Устройствения правилник на областните администрации ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА е структурирана в две дирекции:
1.Дирекция
”Административно-правно
обслужване,
финанси
и
управление на собствеността” с два отдела „Финансово-стопанско
обслужване” и „Правно-нормативно обслужване”.
Дирекция
„Административно-правно
обслужване,
финанси
и
управление на собствеността”:
-приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна
кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение
изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска
дейност;
-предоставя информация на граждани и организации за движението на
преписките, когато това представлява законен интерес за тях;
-систематизира и съхранява документите и другите материали на
администрацията
в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;
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-оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на
правомощията на
областния управител, осигурява процесуалното представителство пред
органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения
за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната
администрация;
-разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
-води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни
и трудови книжки;
-изготвя поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
-обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
-подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на областната
администрация, включително и за капиталови разходи;
-изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
-изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение
на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
-контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и
други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
-организира и осигурява управлението на имотите и вещите – държавна
собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната
администрация и организира материално-техническото снабдяване;
-обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
- подпомага областния управител при изпълнение на задълженията му
във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната
подготовка;
-организира дейността на областния съвет за сигурност и управление
при кризи, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и
осъществява
взаимодействие
с
Междуведомствената
комисия
за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
През отчетния период по програмата са изразходвани 1 386 661 лв.
Като възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения, са изплатени 433826 лв, осигуровки в размер на 126739
лв.
Разходите за издръжка на администрацията са в размер на 647286 лв,
като от тях
за
задължения по издадени изпълнителни листи срещу
областния управител са изплатени суми в размер на 34976 лв. от общо
начислените в сметка 4897 50479 лв. Платени са данъци, мита и такси в
размер на 221366 лв.
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:
В периода октомври - декември 2012 със заповеди на областният
управител са обявени 14 конкурса за заемане на ръководни и експертни
длъжности от държавни служители. Към 31.12.2012 са приключени с
назначение 6 конкурса.
Съгласно утвърденият годишен план за обучение на служителите от ОА
– Варна за 2012 год. 19 служители са обучени в Института по публична
администрация.
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Обещетения по ЗПГРРЛ
Срокът за подаване на искания за изплащане на обезщетения по реда
на Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани
лица е изтекъл на 31.12.2011г. През 2012г. заповеди, с които се признава
правото на обезщетение, са издадени в полза на лица, за които през 2012г.
е извършено произнасяне на Централната комисия при Министерство на
правосъдието, както и по отношение на недовършените производства,
образувани през 2011г. Към 31.12.2012 г. Са изплатени обезщетения в
размер на 22268 лв,
Проектиране и изграждане на обект”Аварийни и ремонтни
работи на брегоукрепителни съоръжения в района на стопанство
„Евксиноград”,гр.Варна
Получен трансфер от МРРБ в размер на 276000 лв, от които към
31.12.2012 год са изразходвани 142560 лв за проектиране и извършване на
аварийни СМР.
Комуникационна
стратегия
на
Република
България
за
Европейския съюз
Организиране на Международна конференция „Интегрирано управление
на крайбрежните зони в Европейския съюз и биоразнообразието. Получен
трансфер от МОСВ в размер на 9900 лв, разходвани 10041 лв
Предоставени трансфери на общините на основание чл.32,ал.2
от ИК и решение на ЦИК от 21.11.2011 в размер на 16094 лв
„ОМП, поддържане на запаси и мощности; предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия”
Задачите на звеното по ОМП в администрацията са както следва:
планиране и поддържане на военновременната система за
управление;
осигуряване на граждански ресурси в интересна отбраната;
подготовка на територията и инфраструктурата за отбрана;
организиране на подготовката и защитата на населението при
положение на война, при военно и извънредно положение;
гражданско планиране в интерес на отбраната;
осигурява защита на класифицираната информация в Областната
администрация;
управление при кризи
Дейността по ОМП в администрацията се осъществява от персонал по
извънтрудови правоотношения, назначен по ПМС № 212/1993 г. – 5 служители
– за организиране на денонощно оперативно дежурство за поддържане на
готовност на областта, общините и кметствата за оповестяването им при
привеждане на страната от мирно на военно положение и при стихийни
бедствия и аварии и ПМС № 258/2005 г. – 8 служители – за поддържане в
готовност на военновременните пунктове за управление и на системата за
оповестяване при привеждане в по-високи състояния и степени на готовност,
оказване на помощ и контрол на общинските администрации в област Варна
за изпълнение на задачите по ОМП и др.
За изпълнение на дейностите по ОМП през 2012 г. са одобрени 62 000
лв. и са изразходвани 58178 лв. или 93,84 %
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ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ
През 2011-2012г. от Областна администрация – Варна са сключени
договори с Агенция по заетостта по три програми.
НП „Старт на кариерата”
Основна цел на програмата е увеличаване на заетостта на младите
хора чрез повишаване на пригодността им за заетост и възможността да
започнат работа непосредствено след дипломирането им. През последното
тримесечие Областна администрация – Варна участва в нова програма за
периода 2011-2012 год.и са назначени 3 служители съответно за отдел
„ФСО”, отдел „РР” и „ДС”.Получен трансфер в размер на 14120 лв
НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”
Основни цели на програмата са:
1. Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица,
обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места
в общополезни дейности, в дейности от областта на земеделието или
преработването на селскостопанска продукция, както и в дейности на
територията на предприятия без държавно и/или общинско участие.
2. Повишаване на конкуренто способността на безработни лица, обект
на месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за
ограмотяване и придобиване на професионална квалификация.
В програмата за 2012 г. са включени следните обекти:
- Парк-музей „Владислав Варненчик” – основната цел на проекта е да
се подпомогнат обществените дейности по опазване на историческото
наследство, подобрят условията за експониране на историческите сбирки и
историческите ценности в една естествена паркова среда. За целта са
разкрити 2 работни места.
- Областна администрация – Варна – цел на проекта – отстраняване на
дребни повреди, техническа поддръжка на сградите в администрацията –
разкрити 2 работни места.Към 31.12.2012 год. трансфера от МТСП е 11750 лв
Проект„Нов избор – развитие и реализация” по ОП”Развитие на
човешките ресурси”. Разходите се отчитат по дейност 533 „Други програми
и дейности за осигуряване на заетост”. Разкрито 1 работно място . Договорът
е прекратен към 17.05.2012 .Извършените разходи са възстановени от МТСП
и са отчетени в стопанска област 2. Към 31.12.2012 трансферът от МТСП е в
размер на 2324 лв
„МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ“
Областна администрация Варна е партньор по проекти
- „Roma Source – споделяне за разбирането за права и гражданство в
Европа”финансиран от ЕК по програма „Основни права и гражданство”, като
част от рамкова програма „Основни права и правосъдие 2007-2013” и като
страна в съвместното споразумение JUST/2009/FRAC/AG/1185 – 30 – CE0377088/00-91 между водещия партньор – Градски съвет Лийдс ,
Великобритания и Европейската комисия , верифицирани разходи в размер
на 28746,09 евро. или 56784,69 лв и остатък от предходния период към
31.12.2011 в размер на 12328 евро или 24112 лева .Към 31.12.2012 год. са
разходвани 59085 лв.
- C.L.E.A.R Културни ценности и свободен достъп в
обкръжаващата среда за всички”, финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-
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2013 г. – водещ партньор град Римини – Италия. Към 31.12.2012 год. са
разходвани 22262 лв ,верифицирани разходи за първи отчетен период 1125
евро или 2200 лв и съфинансиране от МРРБ в размер на 21123 лв
- ECO SATELIT - Разработване на съвместна междурегионална
мониторингова система за опазване на околната среда и на
черноморският басейн по съвместна оперативна програма „Черно море
2007 – 2013“ . Към 31.12.2012 год. са получени 27000 евро или 52807,41
лева , от които са изразходвани 18880 лева
- ЕFFECT - Оперативна програма за транснационално сътрудничество
“Югоизточна Европа”, финансирана от Европейския фонд за регионално
развитие. Проекта допринася за целите на програмата и се сблъсква с
описаните проблеми, стимулиране на приемането и адаптирането на
европейските възобновяеми енергийни политики в страните от ЮИЕ,
модернизация на публичните власти и местните енергийни ключови
участници, които действат върху преимуществата на енергийно ефективни
обществени поръчки, като ключов инструмент за подобряване на
конкурентоспособността и насърчаване на балансиран и устойчив
икономически растеж в участващите страни, които са в състояние да
посрещнат нарастващото търсене на енергия.
Към 31.12.2012 год. са
изразходени средства в размер на 2918 лв.

Правно нормативно обслужване
1.

2.

ВХОДЯЩИ ПРЕПИСКИ за 2012г.
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
ПРЕПИСКИ, ОТРАБОТЕНИ ОТ
ОТДЕЛ ПНО за 2012г.
януари
февруари
март
април
май
юни
юли

Общ брой -3562
260
214
257
191
214
228
190
317
242
381
594
474
Общ брой -4149
296
266
339
259
287
276
194
7

3.

4.

5.

август
септември
октомври
ноември
декември
ПОЛУЧЕНИ ПРИЗОВКИ за 2012г.
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ЗА
ПЕРИОДА
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА
Административни дела
Граждански дела
Изпълнителни дела
Търговски дела

284
250
404
750
544
Общ брой-1099
80
96
68
74
83
70
74
46
58
113
174
163
Общ брой -435
30
49
52
36
37
37
25
0
28
62
58
21
Общ брой 313
153
145
13
2
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ДЕЙНОСТИ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
И ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
През годината е осъществяван контрол по спазване на изискванията
за защита на класифицираната информация във всичките и аспекти:
Документална, Физическа, Персонална, Индустриална и сигурност на АИС.
В регистратурите от областта са разкрити всички необходими
регистри, осигуряващи нормалната работа по документооборота на
класифицирани документи и материали.
Издадени са всички задължителни заповеди, без които не може да
функционира
една
организационна
единица
и
регистратура
за
класифицирана информация.
Извършена е годишна проверка на документите в регистратурата за
класифицирана информация. Не е констатиран нерегламентиран достъп до
класифицирана информация.
Познава се и се спазват изискванията на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и наредбите.
Редовно се представя в ДКСИ информация за новосъздадени
класифицирани документи в ОЕ, съгласно изискването на чл. 35 от ЗЗКИ.
Актуализирани са списъците за длъжностите за които се изисква
допуск до класифицирана информация, съгласно чл. 37 от ЗЗКИ и чл. 23
от ППЗЗКИ.
В организационната единица се спазват изискванията за изграждане
на зони за сигурност, административни зони и контрол на достъпа. Не са
констатирани откази на монтираните Алармени системи против проникване
(АСПП) и радио СОТ.
През годината са актуализирани Анализ на риска и План за физическа
сигурност на КИ.
Разработен е План за защита на класифицираната информация при
положение на война, военно или друго извънредно положение (чл.22 т 11
от ЗЗКИ).
Извършват се регулярни проверки на технически обособените зони на
Областна администрация от Дирекция ”Оперативно Технически Операции”
на МВР.
Издадени са заповеди за
служител по сигурността на АИС и
администратор по сигурността на АИС съгласно Наредбата за
задължителните общи условия за сигурност на АИС или мрежи.
Хард дисковете на РС са запечатани и са поставени специализирани
пароли.
Има лицензиранa програма за специално изтриване на носителите за
многократен запис на класифицираната информация, при унищожаване на
класифицирани документи.
През 2012 г. бяха обучени и получиха Свидетелство и Удостоверение
за работа с криптографски материали
трима специалисти от
администрацията.
Дейността
по
отношение
на
„Отбранително
мобилизационна
подготовка” на Областна администрация Варна през 2012 г. се основава на
съществуващата нормативна уредба:
- Закон за отбраната и Въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ);
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- Указания на МВС по въпросите на ВПК и МГС, регламентиращи
дейността по ОМП и задачите и функциите на ОСС за работа през 2011 г.
- Наредба за организацията и поддържането на военновременното
управление на държавната и местната администрация, дружествата и
организациите в мирно и военно време (приета с ПМС № 351/19.09.1997
г.)
- Наредба за планиране на ГРИО, приета с ПМС 267/ 16.11.2010 г.
- Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в
областните и общинските
съвети за сигурност ( приет с ПМС №
352/19.09.1997 г.),
- Директива за привеждане на централната и териториалната
администрация, търговски дружества, организациите и държавните
предприятия в готовност за работа във военно време
(приета с ПМС №
166/25.03.2002 г.) и
ПМС – №№ 64/2008, 90/2008, 293/2008, 150/2001, 70/2001,
258/2005, 212/1993, 31/1998, 66/1996, 303/2002, 344/1994
и
др.
Основна задача през изтеклата година бе актуализирането и поддържането
в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в по-високи състояния и
степени на бойна готовност и Военновременния план, изучаването на
нормативната уредба по ОМП.
Изготвени документи и планове с направление ОМП през 2012 г.:
- План за работа по ОМП през 2012 г.;
- План за дейността на ОСС за 2012 г.;
- Актуализиране на Функционални задължения на членовете на ОСС.
Със заповед № РД-12-7706-348/06.11.2012 г. на областния управител е
актуализиран съставът на Областния съвет по сигурност. Разработени са и
конкретизирани функционалните задължения на членовете на ОСС за мирно
и военно време.
През 2012 г. са проведени две редовни заседания на ОСС, на които са
обсъдени важни проблеми по подготовката на ръководството на област
Варна, на общините и на основните търговски дружества за работа във
военновременна обстановка. Приети са и решения за подобряване на
работата, за които своевременно изпълнителите са уведомени.
На редовно заседание ОСС е приет докладът за дейността на ОСС,
съдържащ отчет за дейността на ОСС и основните задачи, произтичащи от
нормативните документи и от указанията на МО и МС по ВПК и МГС за
изпълнение през 2012 г.
През м. юни е проведено практическо занятие по оповестяване и учебно
привеждане на област Варна в готовност за работа във военно време.
Представен е доклад за усъвършенстване на системата за морска
сигурност.
Приет е Областен план за действие при временна закрила в Република
България.
Разгледани са нови нормативни документи по оперативното планиране.
На 21.11.2012 г. е проведено второто заседание на ОСС на тема
„Действия на органите на изпълнителната власт в условия на извънредна
ситуация при масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила в
Република България”.
В плана за работа през 2012 г. са заложени дадените Указания по време
на
националната
работна
среща по
отбранително-мобилизационна
подготовка, организирана от Дирекция ”Планиране, програмиране и бюджет”
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на МО в гр.Габрово, на която е направен анализ на дейността на органите
по ОМП и са дадени Указанията на МВС по въпросите на ВПК и МГС.
На 11 май 2012 г. от областния управител е проведен учебен сбор по
отбранително-мобилизационна
подготовка
с
ръководния
състав
и
специализираните органи на областта, общините и търговските дружества с
възложени военновременни задачи. Указнията на областния управител са
своевремено изпратени до общините за работа на органите по ОМП през
2012 г . По график от общините са проведени учебни сборове.
Системата
от
военновременни
пунктове
за
управление
и
радиопредавателни центрове на областта и общините се поддържа в
сравнително добро състояние с незабавна готовност за работа.
Продължена е работата по разпределението и изграждането на
пунктовете за управление на четвърто ниво Съгласно Заповед № 01/2008 г.
на областния управител и чл. 4 на ПМС № 64/28.03.2008 г.
Основен
проблем
е
поддържането
на
комуникационноинформационната система за управление във военно време и оповестяване
при привеждане в по-високи състояния и степени на готовност. Отчетено е,
че ПУПУ не са осигурени с обслужващ технически състав.
През 2012 г. бе взето участие в няколко свързочни учения и
тренировки:
- Участие в свързочно учение по изграждане на канали до кризисния
щаб на МС – 17.05.2012 г.;
-

Участие в свързочна тренировка - 30.10.2012 г.;

-

Участие в свързочно учение - 29.11.2012 г.

Добре е организирано денонощното оперативно дежурство за
поддържане на готовността на областта, оповестяването и привеждането на
страната от мирно на военно положение и при стихийни бедствия.
Дежурните стаи на ОСС и ОбСС са снабдени с необходимите технически
средства за оповестяване и свръзка.
През изминалата година в Областна администрация Варна са
разглеждани въпросите по отсрочване от повикване във ВС на резервисти и
техника, необходими за Варненска област при мобилизация, а също така и
извършването на годишния преглед за готовността на техниката от
националното стопанство, търговските фирми и физически лица. В
изпълнение на тази задача своевременно са изготвени и изпратени в МО
сведения с обобщените данни по отчета за отсрочване на резервистите и
техниката за нуждите на общините и търговските дружества от Варненска
област.
На основание ПМС №70/2001 г. и заповед на областния управител от
03.09 до 31.10.2012 г. е извършен годишен преглед на мобилизационната
готовност фирмите, дружествата, частни и други собственици на техника,
водеща се на военен отчет.
Следи се за работата по изпълнението на ПМС № 90/09.05.2008 г за
утвърдените военновременни потребности на страната за производство и
доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги и на ПМС №
293/01.12.2008 г за утвърдените военновременни задачи на юридическите
лица за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги.
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През учебната 2012 г. от област Варна са преминали курсове за
обучение във Военна академия „Г.С.Раковски”, само 2 експерти по ОМП от
общините.
ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
В изпълнение на чл. 64, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия е
разработен Областен план за защита при бедствия.
Всички общини имат разработени планове за защита при бедствия и
планове СНАВР.
Съгласно чл.64 ал.1 т.6 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) със
заповед № РД-12-7706-48/05.03.2012 г. на областния управител е свикана
междуведомствена комисия, която под ръководството на ОУ “ПБЗН” да
извърши проверки на потенциално опасните промишлени и водни обекти от
област Варна по определен график.
За осъществяването на превантивен контрол, с цел недопускане или
намаляването на последиците от бедствия и аварии,
на комисията са
поставени следните задачи:
1. Проверка на потенциално опасни обекти - промишлени обекти,
язовири, реки, хвостохранилища и складове за пестициди;
2. Проверка на сгради с масово пребиваване на хора;
3. Проверка на системите за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване;
4. Проверка на защитни съоръжения в общини и фирми.
За всяка проверка от комисията е съставен протокол с констатации,
предписания и срокове за изпълнение на всеки проверен обект, като е
отразено и изпълнението на предходни предписания. Изготвени са анализи и
прогнози на рисковете за населението на потенциално опасните обекти,
използващи опасни химически вещества и на потенциално опасните реки и
язовири на територията на областта.
А. По проверка на водните обекти:
В изпълнение на Заповед № 118/09.05.2012 г.
на Министърпредседателя на Република България и Решение № 130/10.02.2012 г. на
Министерски съвет, комисия от МИЕТ в периода 14.02 – 20.02.2012 г.
извърши оглед на потенциално опасните язовири и два шламоотвала.
Със заповед на областния управител е назначена междуведомствена
комисия с представител от предприятие ”Язовири и каскади”, от която от
18.10.2012 г. до 26.10.2012 г. са извършени проверка на 15 потенциално
опасни язовира в област Варна.
За да се избегнат аварийни ситуации е намалено количеството на
водните запаси в язовира. Аварийните планове на язовирите са
актуализирани, аварийните складове са окомплектовани. За всички
констатирани недостатъци по техническото им състояние са дадени
предписания със срокове за тяхното отстраняване.
Сгуроотвал “Беглик чаир”, собственост на ТЕЦ “Варна” ЕАД и
Шламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей-соди” АД са
в добро
техническо състояние.
Потенциално опасни реки на територията на областта са: Камчия,
Провадийска и Ана дере. За констатираните недостатъци по техническото им
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състояние са дадени предписания със срокове за тяхното отстраняване. Найтрудно се оказва поддържането в добро състояние на речните корита,
отводнителните дерета, канализационните шахти и канали. В отделни
общини е наложително почистване на реките и продълбочаването на
преливници до безопасно ниво на водата.
Извършени са две корекции на р. Камчия по възстановяване и
укрепване на берми от локални изравяния при гр.Дългопол и при с.
Дъбравино, общ.Долни Чифлик.
През 2012 г. са отпуснати финансови средства от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и са
извършени
аварийно-възстановителни
работи
по
почистване
и
продълбочаване на дерета и реки на шест селища от областта.
В Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет допълнително са изпратени документи за още 14 обекта
(дерета и реки), основно за почистване и продълбочаване.
В изпълнение на заповед № Р-22/09.02.2011 г. на заместник
министър-председателя и министър на вътрешните работи, своевременно са
представени отчети за пролетните и есенни проверки и анализ на
техническото и експлоатационно състояние и аварийно планиране на
водостопанските обекти от областта.
Б. По проверка на складове за пестициди
С писмо от м. септември 2012 г. Върховна административна
прокуратура отправя препоръка във всички области да се извърши проверка
за дейността и актовете на държавните органи, общините и търговските
дружества по спазване разпоредбите на европейското и националното
законодателство, регулиращо реда за транспорт, безопасна работа
и
съхранение на продуктите за растителна защита /ПРЗ/ и токсичните
химически вещества /ТХВ/ в складовите бази на територията на страната. В
изпълнение на тази препоръка от междуведомствена комисия, определена
със заповед № РД-12-7706-337/01.11.2012 год. на областния управител,
под ръководството на РИОСВ Варна от 08.11.2012г. до 13.11.2012 г. бе
извършена проверка на складове и депата
за пестициди в областта.
Констатирано е, че централизираните складове и ББ кубовете са в
относително добро състояние, със здрава покривна конструкция, оградени и
заключени и с поставени предупредителни табели за опасност. По- голямата
част от тях се охраняват чрез технически средства или посредством жива
охрана.
В. По проверка на потенциално опасните обекти
Във изпълнение на чл.104 и чл.157 от ЗООС от междуведомствена
комисия под ръководството на РИОСВ - Варна е извършена проверка на
потенциално опасни обекти в областта.
Г.

По подготовката за зимен сезон 2012/2013 г.

В изпълнение на заповед Р-231/18.09.2012 г. и чл. 64, ал.1, т.6
от Закона за защита при бедствия във връзка с подготовката за зимен сезон
2012-2013 г., в област Варна са проведени две заседания (на 12.10.2012 г.
и на 30.10.2012 г.) с кметовете на общини, ръководителите на ведомства и
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управителите на отделни търговски дружества, свързани с подготовката за
зимния сезон 2012-2013 г.
1. Извършена е актуализация на щабовете за изпълнение на
областния и общинските планове за защита при бедствия.
Същите имат
готовност за своевременно развръщане при усложнена зимна обстановка.
2. Общините от областта имат сключени договори с дружества за
поддържане на четвъртокласната общинска пътна мрежа при усложнена
зимна обстановка;
3. От междуведомствена комисия два пъти е извършен преглед на
снегопочистващата техника, която е възможно да бъде използвана за
спасителна дейност при необходимост.
4. От служителите на Областно пътно управление, Областна Дирекция
на МВР („Охранителна полиция”, Сектор „Пътна полиция”), ОУ”ПБЗН” Варна и ИА „Автомобилна администрация” е взето участие в регионално
съвещание по проблемните въпроси свързани със снегопочистването и
подготовката за зимния сезон.
5. Създадена е добра организация между ОПУ, Областна Дирекция на
МВР
(„Охранителна
полиция”, Сектор „Пътна полиция”)
и
ИА
„Автомобилна
администрация”
за
ограничаване
или
спиране
на
автомобилния трафик при усложняване на зимната обстановка.
6. От Областно пътно управление - Варна е изготвен подробен
Оперативен план за защита при бедствия през зима 2012-2013 г.
7.
От Регионална здравна инспекция – Варна е организирано
медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка, като
са подготвени списъците на хронично болните хора и бременните жени по
общини. Предвидено е тяхното настаняване в здравните заведения. По
време на бедственото положение за периода 19-21.12.2012 г. тези действия
са реализирани на практика.
8. От кметовете на общини е извършена следната предварителна
подготовка:
сключени
договори
с
дружества
за
поддържане
на
четвъртокласната общинска пътна мрежа при усложнена зимна обстановка.
- актуализирани са схеми за оповестяване на членовете от щабовете за
координация и ръководителите на пътно-поддържащите дружества;
- организирано е медицинското обслужване на населението;
Извършена е проверка на подготовката на училищата за работа при
утежнена зимна обстановка;
Извършена е организация за снабдяването на населението със стоки
и услуги от първа необходимост.
2.
Дейности по планиране на защита при бедствия и
провеждането на НАВР.
В изпълнение на чл. 64, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия е
разработен Областен план за защита при бедствия. Всички общини имат
разработени планове за защита при бедствия, които се актуализират
ежегодно, както и списъчния състав на техниката и хората, определени за
участие в НАВР.
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Със заповед № РД-12-7706-422/14.12.2012 г. на областния управител е
актуализиран съставът на Щаб за изпълнение на Областен план за защита
при бедствие (ЩИОПЗБ).
Сформирани са щабовете за изпълнение на
общинските планове във всичките 12 общини от Варненска област.
През изминалата година Областният ЩИОПЗБ е свикван 4 пъти.
За всяка община са разработени външни аварийни планове за
провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи, които се
поддържат и ежегодно се актуализират.
На 27.09.2012 г. в Областна администрация Варна е проведен семинар
на тема ”Нормативна уредба регламентираща създаването и организирането
на доброволните формирования”. Участие в семинара е взето от кметове на
общини, представители на различни ведомства и отговорници по защита при
бедствия. Обсъдено е организирането на взаимодействието между
доброволните формирования и държавните структури при отстраняване на
бедствия и аварии.
За периода 26.01.2012г. – 28.01.2012 г.
”Бедствено положение”.
За периода 19.12.2012г. – 21.12.2012 г.
”Бедствено положение”.

-

в пет общини е обявено

- в осем общини е обявено

ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ
През м. ноември 2012г. е проведено заседание на Областната комисия
за военните паметници, на което са разгледани и приети предложените от
общините и отразени в Областния регистър, общо 96 военни паметника.
Обектите са утвърдени от Министерството на отбраната. В процес е
процедура по съставяне на актове за собственост за посочените военни
паметници.

II.
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“

Административен контрол
Обобщена справка за упражнен контрол за законосъобразност върху
актове на местната власт за мандат 2011г. -2015г. за периода
01.01.2012 г. – 31.12.2012г.

Общински
съвет
ОбС Аврен
ОбС Аксаково
ОбС Белослав
ОбС Бяла
ОбС Варна

Брой
протоколи
15
15
11
19
9

Общ брой
решения,
проверени за
законосъобразност
262
240
134
122
433

Брой
върнати
решения
7
0
5
1
0

Брой
оспорени
решения
0
0
0
0
0
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ОбС Ветрино
ОбС Вълчи дол
ОбС Девня
ОбС Долни
чифлик
ОбС Дългопол
ОбС Провадия
ОбС Суворово
Общо за
област Варна

16
12
17
15

185
495
163
225

0
3
14
1

0
0
10
0

17
11
14

312
190
177

5
0
1

0
0
0

166

2938

37

10

Справка за отработени преписки в отдел АКСПП
Вид преписки
Нови преписки
Получени писма по преписки
Изходящи писма по преписки
Комисия по чл.7а УПОА
Участие в комисия по чл. 17 от ЗОЗЗ
Заповеди по дейността на отдела

Брой
827
1052
986
34
10
111

Организационно-техническа подготовка за Национален референдум
– 27.01.2013
Подготовка и проведени заседания на Комисии и Съвети
Описание
1. Постоянна комисия по заетост:
- Заседание на 26 януари 2012 г. за
представяне на Проект за държавен планприем за учебната 2012/2013 г., в изпълнение
разпоредбите на чл. 25, ал. 4 от Закона за
професионалното образование и обучение и
чл. 49, ал. 7 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета;
- Заседание на 26 септември 2012 г. за
разглеждане и одобряване на постъпилите
идейни предложения за регионални програми
за заетост, разработени в изпълнение на чл.
31, ал. 1от ЗНЗ, които да бъдат включени за
финансиране в Националния план за действие
по заетостта през 2013 г. и утвърдени от
Министерство на труда и социалната политика;
- Заседание на 10 декември 2012 г. за
оценка на проектните предложения в област

Начин на изпълнението

Изготвяне на Заповед за
състава на Постоянната
комисия по заетост,
изпращане на покани до
членовете, подготвяне на
материали за заседанието,
изготвяне на протокол,
разработване на нов
правилник за дейността на
комисията, график за
заседания за 2013
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Варна по Национална програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост”

2. Областен съвет за развитие:
- Заседание на 29 ноември 2012 г.

3. Звеното за мониторинг и оценка на
Областната стратегия за развитие на
социалните услуги:

Провеждане на работни срещи на
звеното
- 26 март 2012 г. – работна среща;
- 10 септември 2012 г. – работна реща;

Извършване на мониторинг в
общини в област Варна
- 25 септември 2012 г. – община
Аксаково, Ветрино, Вълчи дол, Девня и
Суворово;
- 11 октомври 2012 г. – община Аврен,
Белослав, Бяла и Долни чифлик;
- 7 ноември 2012 г. – община Провадия и
Дългопол;
- 12 декември 2012 г. – община Варна;
4. Регионален съвет за развитие:
организационно-техническото обслужване на
съвета се извършва от Секретариата на РСР:
Отдел „Стратегическо планиране и
координация на регионалното развитие в
Североизточен район-Варна” към Министерство
на регионалното развитие и благоустройството
- Заседание на 15.03.2012 в Областна
администрация Добрич
- Заседание на 14.06.2012 в Областна
администрация Добрич
- Заседание на 04.10.2012 в Областна
администрация Шумен
- Заседание на 04.12.2012 в Областна
администрация Шумен
5.Областен съвет за сътрудничесвто
по етническите и интеграционни въпроси
- заседание на 29.03.2012 г.
- заседание на 20.07.2012 г.
- заседание на 04.12.2012 г.
6. Областен съвет за тристранно
сътрудничество
– заседание на 10.12.2012

Изпращане на покани до
членовете, подготвяне на
материали за заседанието,
изготвяне на протокол,
изготвяне на Заповед за
новия състав, график за
заседания за 2013 г.

Проведени работни срещи на
членовете на звеното,
изготвен план-график за
2012 г., извършен
мониторинг на социалните
услуги в 12 общини в област
Варна, изготвени докладни
записки, изпратени писма до
членовете на звеното и до
кметовете на общини.

Подготвяне на материали за
участие на Областния
управител в заседание на
Регионалния съвет за
развитие в Областна
администрация Добрич и
Шумен и участие в съвета

Изпращане на покани до
членовете, подготвяне на
материали за заседанието,
изготвяне на протокол,
изготвяне на Заповед за
новия състав, график за
заседания за 2013г.
Покани за свикване на
Съвета, обявяване на дневен
ред на заседанията,
протокол от заседанието и
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7. Областен съвет за наука и висше
образование
– заседание на 25.04.2012 г. – награди
„Варна”

8. Комисия по чл.7а от УПОА
- заседание на 17.01.2012г.
- заседание на 29.02.2012г.
- заседание на 10.05.2012г.
- заседание на 19.06.2012г.
- заседание на 31.07.2012г.
- заседание на 13.09.2012г.

9
Областна комисия за
безопасност на движението в област
Варна
- проведено заседание на 28.06.2012г.
- проведено заседание на 26.07.2012г.
- проведено заседание на 27.09.2012г.

взетите решения; като
секретар, подготвих
кореспонденцията до
членовете на Съвета и я
предоставих на
разположение на
участниците преди
заседанието, изпраща копие
от подписаните протоколи от
заседанието на Съвета до
всички членове по
електронната поща,
изготвяне на Заповед за
новия състав, график за
заседания за 2013г.
Подготовка за
провеждане на Областен
съвет за наука и висше
образование, писма до
членовете, подготовката на
програма на Съвета за
първото шестмесечие на
годината, програмата за
деня на самото заседание,
подготовката на
присъствени списъци и
материал от заседанието,
актуализация на заповед за
съвета
Протокол№3/17.01.2012 - 1
предложения,
3сигнали,1молбa, 1жалбa, 2
писма;
Протокол№4/29.02.2012
4сигналa,1молбa,2писма;
Протокол№5/10.05.2012
1жалба, 2сигнали;
Протокол№6/21.06.2012
4предложения, 1сигнали;
Протокол№7/31.07.2012
1 сигнал, 1жалба 1, 1писмо ;
Протокол№8/13.09.2012
10сигналa, 1жалбa, 1писмо;
Заповед за промяна
ръководния състав на
Областната комисия за
безопасност на движението в
област Варна и график за
заседания за 2013 г.
- Отбелязване на 25
юли, обявен за Четвърти
европейски ден за пътна
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безопасност.
- Отбелязване на 15
септември – първия учебен
ден, с минута мълчание да
бъде почетена паметта на
децата -жертви на пътни
катастрофи.
- Отбелязване на 18
ноември – Световен ден за
възпоменание на жертвите
от пътнотранспортни
произшествия.
10. Областна епизоотична комисия
- заседание на 08.08.2012г.

Протокол №1/08.08.12

Проекти, инициативи, стратегически документи
Описание на задачите

1. Проект „Roma Source”

Начин на изпълнението
- Участие в изготвянето на Доклад за проблемите на
ромите и състоянието на ситуацията в нашата
страна, който бе интегриран в Междинния
изследователски доклад на Университета Салфорд –
партньор по проекта;
- Участие в организацията на 2 семинара по
въпросите на интеграцията, като участниците
включват представители на Областния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси, НПО, местни партньори и други
заинтересовани лица;
- Участие в организирането и провеждането на два
тренинга - за медицински работници и за ученици;
- Участие в организацията на международна среща
по проекта в периода 12-14 март 2012 г. в гр. Варна;
- Подготовка за провеждане на 4 фокус групи във
връзка с изследванията на партньорите от
Университета Салфорд в гр. Варна по време на
партньоркста среща;
- Предоставена информация за официалния сайт на
проекта и електронната платформа за обучение;
- Участие в разработването са на информационни
материали, адаптиране на видео и аудио материали
на български език;
- Публикувани са две съобщения във вестник „Черно
море”, едно във вестник „24 часа” и в “Репортер”,
както и на уеб страницата на Областна
администрация Варна, с информация за проекта;
- Отпечатани са и разпространени 6 постера
- Подготвяне на примерен договор за наръчник за
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2. Проект “CLEAR”

3. Проект „ЕCO Satellite”

4. Проект “TRACE”

5. Проект „За прозрачни
и открити областни и
общински
администрации” по
Оперативна програма
„Административен
капацитет”

добри практики;
- Powerpoint презентация на английски език за
участие в международна среща в гр. Пескара,
Италия в периода 22-24.01.2013 г. по проект „Roma
Source”;
- Отчет за изпълнени и предстоящи дейности;
- Powerpoint презентация за пресконференция на ОУ
на 18.01.2013;
- подготовка за участие в международна среща в гр.
Пескара, Италия в периода 22-24.01.2013 г. докладни записки, заповеди и др.;
- нова заповед за екип за управление на проекта;
- изготвени месечни справки по проекта;
- кореспонденция с водещия партньор.
- участие в международен арт симпозиум в гр.
Айзенщад, Австрия като външен експерт;
- Power point презентация на международната среща
в гр. Айзенщад, Австрия като външен експерт;
- изготвен доклад за посещението в Австрия;
- Отчет за изпълнени и предстоящи дейности по
проекта;
- Подготвено искане за контрольор първо ниво от
МРРБ;
- нова заповед за екип за управление на проекта;
- изпратени верифицирани документи за трети
отчетен период до Римини, Италия.
- подготвени отчетни документи за водещия
партньор;
- Отчет за изпълнени и предстоящи дейности;
- нова заповед за екип за управление на проекта;
- участие в три международни срещи по проекта в
Гърция, Украйна и Румъния;
- извършване на първо ниво на контрол от МРРБ за
верификация на разходи за периода 01.10.201130.09.2012 г. по проект ECO Satellite;
- подготвяне на отчетни документи, изготвяне на
отчети за извършени разходи и опис на финансови
документи, копиране на документация за МРРБ;
- кореспонденция с водещия партньор.
-изготвени докладни записки за участие в проекта и
изпратено писмо до Министерски съвет за
становище;
- писмо за предложение за включване на друг
партньор към РАПИВ.

- събиране на доказателствен материал и
изпращането му в Управялващия орган на ОПАК;
- изготвени писма до членовете на екипа за
управление на проекта.
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6. Областна стратегия за
развитие на област Варна
за периода 2014-2020 г.

7. Организация
„Конференция на
периферните морски
региони „ (КПМР)

8. Комуникационна
стратегия на Република
България

9. Международна
конференция
„Интегрирано
управление на
крайбрежните зони в
Европейския съюз и
биоразнообразието” на
17-18 май 2012 г. във
в.к. „Ривиера”, к.к.
Златни пясъци,
финансирана от
ПУДООС към МОСВ
10. Международна
конференция на тема
„Публичен дебат
Интегрирана морска
политика – възможности
за сътрудничество” на 12
юли 2012 г. в хотел
„Галерия графити” в гр.

-изготвяне на техническо задание, разработване на
примерен договор за възлагане, изготвяне на
докладни записки, покани;
- подписан договор с Национален център за
териториално развитие, гр. София;
-събиране информация за изработване на Областна
стратегия за развитие;
- изготвени писма до териториални структури в
област Варна за събиране на информация.
- изготвени писма до Президента на КПМР;
- организиране на участието на Областния управител
в среща на Политическото бюро на КПМР в Брюксел,
Белгия;
- превод на материали за срещата;
- организиране на участието на Зам. областния
управител в среща на Балканската и Черноморска
комисия съм КПМР в гр. Синоп, Турция;
- участие в срещи на КПМР с Областния управител в
гр. Хелзинки, Финландия и гр. Бялисток, Полша;
- подготовка и превод на работни материали за
срещите;
- изготвени докладни записки за командировка до
МС;
- изпратено писмо до Министерски съвет за такса за
КПМР.
- участие в подготовка на предложение за
организиране на международна конференция в гр.
Варна по Комуникационната стратегия на Република
България за 2012 г.;
- изпратени писма с предложение до Министерски
съвет.
- подготовка на конференцията;
- изпращане на покани за участници и лектори;
- изготвена програма за събитието;
- участие в конференцията взеха: Николина
Николова, зам.министър в МРРБ, Ивелина Василева,
зам. министър на МОСВ, проф. Владко Панайотов,
член на Европейския парламент, Джордж Кремлис –
ръководител на отдел „Екологична оценка на
въздействието на околната среда и политика на
сближаване”, ГД „Околна среда”, Европейска
комисия, представители на национални, регионални
и местни власти, университети, научни институти и
др.
- подготовка на конференцията;
- изпращане на покани за участници и лектори;
- изготвена програма за събитието;
- мероприятието бе организирано съвместно с МРРБ
и Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. В проведения Публичен
дебат взеха участие г-жа Николина Николова – зам.министър, МРРБ, г-н Камен Кичев – зам.-министър,
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Варна, одобрена и
финансирана по
Комуникационната
стратегия на Република
България за 2012 г.

11. Международни
отношения

12. Годишен доклад за
наблюдение на
Актуализирания документ
за изпълнението на
Регионален план за
развитие на
Североизточен район през
2011 г.
13. Информационна карта
за 2011 г. за Държавна
агенция за закрила на
детето съгласно сключено
на 15 март 2010 г.
„Споразумение за
сътрудничество и
координиране на работата
на териториалните
структури на органите за
закрила на детето при
случаи на деца, жертви на
насилие или в риск от
насилие и при кризисна
интервенция”
14. Подписан меморандум
за сътрудничество между
Областна администрация
Варна и Фондация
„Лумос”
15. Националната
инициатива „Мениджър за
един ден” на Фондация
„Джуниър Ачийвмънт”
16. Национална програма
„От социални помощи към
осигуряване на заетост”
към Агенция по заетост

МТИТС, г-н Джордж Кремлис – ръководител на отдел
„Екологична оценка на въздействието на околната
среда и политика на сближаване”, ГД „Околна
среда”,ЕК, г-жа Моник Париа – директор за
Средиземно и Черно море в ГД „Морско дело и
рибарство”, ЕК и други представители на
национални, регионални и местни властизаинтересовани страни в областта на интегрираната
морска политика на ЕС и България.
- изготвени писма и поздравителни адреси на
английски и немски език;
- участие в подготвяне на международни
споразумения за сътрудничество;
- изпратени писма до Министерство на външните
работи;
- участие и организиране на посещения на
чуждестранни делегации в област Варна.
- изпратени писма до общини и териториални
структури за събиране и обобщаване на актуална
информация по определените в плана индикатори за
наблюдение на изпълнението;
- събиране и обобщаване на информацията;
- изпратено писмо до Секретариата на РСР към МРРБ.

- изпратени писма за събиране на информация;
- събиране и обобщаване на информация;
- изготвена информационна карта за област Варна за
извършване на мониторинг и изпратено писмо до
Председател на ДАЗД.

Кореспонденция, изготвяне на примерен
меморандум, подготовка за подписване,
организиране на срещи.
Организиране и провеждане на инициативата,
кореспонденция.

Разработване на проект, подаване, сключване на
договор, коригиране и кореспонденция.
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17. Инициатива Седмица
„Европа – България” по
Комуникационна
стратегия на Р.България
за ЕС
18. Инициатива
Опознай родината и
родния край-Варненска
област
19. Кампания „Да
изчистим България за
един ден”

20. Областна стратегия за
интеграция на ромите в
област Варна

21. Разработване на
проектно предложение по
ОПАК

21. Фондация „Прозрачни
регламенти”
22. Работна среща на
областните управители на
Р.България в резиденция
“Евсиноград “2829.09.2012г.
23. Изнесени приемни дни
на Областния управител в
общините в областта
05.09.2012г.в общ.
Дългопол;
31.08.2012г. в общ.
Ветрино;
20.08.2012г.в
общ.Провадия;
17.07.2012г.в общ. Аврен;
03.06.2012г. в
общ.Вълчидол;
24. Заседания на
Областната комисия по
безопасност на
движението по пътищата
в област Варна през

Изготвени докладни записки, изпратени писма,
изготвена програма, плакати за събитието, покани,
план-сметка, организиране и провеждане.
Изготвени докладни записки, изпратени писма,
изготвена програма, организиране и провеждане.
Изготвени докладни записки, изпратени писма,
изготвена програма, презентация пред кметовете,
организиране и провеждане.
Изготвяне на заповед за оперативен екип за
изготвяне на стратегията, събиране и обобщаване на
информация, провеждане на работни срещи с
кметове на общини, участие в работни срещи,
организирани от Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси към Министерски съвет.
Разработване на проектно предложение с
наименование „Ние можем повече – по-ефективна и
компетентна администрация за област Варна чрез
обучение на служителите й” по приоритетна ос II
“Управление на човешките ресурси”, подприоритет
2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия
BG051PO002/12/2.2-08, изготвяне на бюджет,
събиране на оферти за обучение, кореспонденция и
срещи.
Подготвяне на документи за кандидатура на
Областна администрация Варна, снимки и
доказателствен материал.
- подготовка на срещата;
- изпращане на покани за участници и лектори;
- изготвена програма и дневен ред за събитието.

- подготовка за приемните дни;
- осигуряване на представители от дирекция
Земеделие и от Областен информационен център;
- изготвяне на протоколи;
- прессъобщения.

- подготовка, заповеди,протоколи;
- Отбелязване на 25 юли, обявен за Четвърти
европейски ден за пътна безопасност;
- Отбелязване на 15 септември – първия учебен ден,
с минута мълчание да бъде почетена паметта на
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2012г.
- проведено заседание на
28.06.2012г.
- проведено заседание на
26.07.2012г.
- проведено заседание на
27.09.2012г.
25.Провеждане на детски
Международен фестивал
„Звездна дъга“под
патронажа на Областния
управител
26. Провеждане на
„Фестивал на меда и
пчелните продукти“ под
патронажа на Областния
управител
27. Проект „Създаване на
капацитет за бъдещето –
провеждане на студентски
стажове в държавната
администрация“
Първа вълна-05.09.2012
Втора вълна-12.11.2012
28.Прессъобщения,
пресконференции,
интервюта,
форуми,дебати,срещи

децата -жертви на пътни катастрофи;
- Отбелязване на 18 ноември – Световен ден за
възпоменание на жертвите от пътнотранспортни
произшествия.

-

кореспонденция;
подготовка участие;
грамоти;
покани;
писма.

- грамоти;
- покани;
- писма.

-прием на документи;
-провеждане на интервю;
-издаване на сертификат.
-публикации /интернет страница,преса/–312 бр.
-публични изяви;
-радио, телевизия – 14 бр.
-отразяване със снимков материал.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
1.1.
Безвъзмездно предоставяне на имоти – държавна
собственост:
1) Сключен
договор
№
172/10.02.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за ползване на Синдикален регионален съюз КТ „Подкрепа“
– Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в
град Варна, ул. „Братя Шкорпил” № 15, представляващ: 45 % идеални части
от поземлен имот с идентификатор 10135.1504.184, целият с площ от 359
кв.м. и изградените в имота сгради: 1. 45 % идеални части от двуетажна
масивна сграда с идентификатор 10135.1504.184.1 със застроена площ от
172 кв.м.; 2. масивна едноетажна сграда – гараж с идентификатор
10135.1504.184.3 със застроена площ от 48 кв.м., описан в акт за държавна
собственост № 7843/13.06.2011г.;
2) Сключен
договор
№
174/16.02.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за ползване на „Народно читалище „Стара Варна 2010“ на
недвижим имот – частна собственост, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 10135.1507.758 находящ се в град Варна, ул. „Цар Калоян”
№ 5, с площ от 267 кв.м. и изградените в имота сгради: 1. Административна
сграда с идентификатор 10135.1507.758.1 със застроена площ от 159 кв.м.,
брой етажи: два; 2. Сграда с идентификатор 10135.1507.758.2, със
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застроена площ от 38 кв.м., брой етажи: един, описан в акт за частна
държавна собственост № 8122/17.01.2012г.;
3) Сключен
договор
№
178-Н/02.04.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за управление на „Комисия за защита на потребителите“ на
недвижим
имот
–
частна
държавна
собственост,
представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.356.1.14
със застроена площ от 278,14 кв.м., ведно с идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, находящ се в град Варна, бул. „Вл.
Варненчик” № 112, ет. 4, описан с АДС № 8162/23.02.2012г.;
4) Сключен
договор
№
182/26.04.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за управление на Община Варна на недвижими имоти –
изключителна държавна собственост, представляващи: 1. Поземлен имот с
идентификатор 10135.1509.1 с площ 111 301кв.м., находящ се в град Варна,
район Одесос, „Историческо ядро на Морската градина”, представляващ
паметник на градинското и парковото изкуство „Историческо ядро на
Морската градина”, описан в АИДС № 1201/05.07.2011г.; 2. Поземлен имот с
идентификатор 10135.2561.1 с площ 330 632 кв.м., находящ се в град Варна,
район Одесос, „Историческо ядро на Морската градина”, представляващ
паметник на градинското и парковото изкуство „Историческо ядро на
Морската градина”, описани в АИДС № 1202/05.07.2011г.;
5) Сключен
договор
№
183/29.05.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за управление на Икономически университет - Варна на
недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2554.582 с площ 3938кв.м., находящ се в град
Варна, ул, „Дубровник”, описан в АДС № 8223/20.04.2012г.;
6) Сключен
договор
№
184/29.05.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за управление на Икономически университет - Варна на
недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2554.583 с площ 5000кв.м., находящ се в град
Варна, ул, „Дубровник”, описан в АДС № 8224/20.04.2012г.;
7) Сключен
договор
№
191/13.07.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за управление на Община Варна на недвижими имоти –
публична държавна собственост, представляващи както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.865 с площ 99 051
кв.м., с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк,
градина,
описан
в
акт
за
публична
държавна собственост
№
8134/02.02.2012г.;
2. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.866 с площ 8 000 кв.м., с
адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: За други видове спорт,
описан в акт за публична държавна собственост № 8135/02.02.2012г.;
3. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.867 с площ 6 727 кв.м., с
адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: За други видове спорт,
описан в акт за публична държавна собственост № 8136/02.02.2012г.;
4. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.868 с площ 6 158 кв.м., с
адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: За други видове спорт,
описан в акт за публична държавна собственост № 8137/02.02.2012г.;
5. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.869 с площ 26 968 кв.м.,
с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
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„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк,
градина,
описан
в
акт
за
публична
държавна собственост
№
8138/02.02.2012г.;
6. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.870 с площ 23 287 кв.м.,
с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект,
комплекс, описан в акт за публична държавна собственост №
8139/02.02.2012г;
7. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.871 с площ 225 823
кв.м., с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк,
градина,
описан
в
акт
за
публична
държавна собственост
№
8140/02.02.2012г.;
8. Поземлен имот с идентификатор 10135.5506.872 с площ 18 259 кв.м.,
с адрес на поземления имот: град Варна, бул. „Първи май”, местност
„Аспарухов парк”, с начин на трайно ползване: Обществен селищен парк,
градина,
описан
в
акт
за
публична
държавна собственост
№
8141/02.02.2012г;
9)
Сключен
договор
№
192/13.07.2012г.
за
безвъзмездно
предоставяне за управление на Община Варна на недвижим имот –
публична
държавна
собственост,
представляващ
сграда
„Защитно
съоръжение” със застроена площ 166 кв.м., находящ се в град Варна, 11-ти
микрорайон, кв. 63, ул. „Барутен погреб”, описан в акт за публична
държавна собственост № 2189/06.01.1999г. и в акт № 7916/24.08.2011г. за
поправка на акт за публична държавна собственост;
10) Сключен договор № 199/23.10.2012г. за безвъзмездно
предоставяне за управление на Министерство на околната среда и водите
на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3514.26.54.3 –
ап. 3 със застроена площ от 81,90 кв.м., ведно с идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, находящ се в град Варна, бул.
„Сливница” № 187Г, вх. 1, ет. 1, описан с АДС № 8247/09.05.2012г.;
11) Сключен договор № 200/14.11.2012г. за безвъзмездно
предоставяне за управление на Община Бяла на недвижим имот –
публична държавна собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 07598.116.135 с площ 15 704 кв.м., подробно описан в АДС
№ 8318/27.09.2012г.
Общо сключени договори: 11 (единадесет).
1.2. Предоставяне на имоти – държавна собственост под наем:
Сключен договор № 170-Н/10.01.2012г. за предоставяне под наем на
„Асоциация на българските черноморски общини“ на имот – частна държавна
собственост, представляващ самостоятелен обект- триетажна сграда с
идентификатор 10135.1507.1120.1 със застроена площ 53,25 кв.м.,
изградена в ПИ 10135.1507.1120 с площ 65 кв.м., находящ се в град
Варна, ул. „Преслав“ № 4, описан с АДС № 8052/06.12.2011г.;
Сключен договор № 173-Н/10.02.2012г. за предоставяне под наем на
Сдружение
„Шанс за хора с увреждания“ на имот – частна държавна
собственост,
представляващ
самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор 10135.3512.136.13.18 с площ 118,24 кв.м., находящ се в
град Варна, ж.к. „Младост“ бл. 129А, вх. 2, партер, описан с АДС №
7920/29.08.2011г.;
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Сключен договор № 175-Н/05.03.2012г. за предоставяне под наем на
Веселин Светлинов Цонев на имот – частна държавна собственост,
представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.51.458.1.1 - ап. 1 с площ 89,95 кв.м., находящ се в град Варна, ул.
„Средна гора“ № 43, ет. 1, описан с АДС № 7550/27.04.2010г.;
Сключен договор № 176-Н/05.03.2012г. за предоставяне под наем на
Пенка Иванова Танева на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1505.10.1.27 – ап. 14 с площ 49,97 кв.м., находящ се в град Варна,
ул. „Витоша“ № 10, ет. 5, описан с АДС № 7425/26.10.2009г.;
Сключен договор № 177-Н/09.03.2012г. за предоставяне под наем на
„Демарио“ ООД на имот – частна държавна собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2560.65.1.20 –
клуб с площ 80 кв.м., находящ се в град Варна, ул. „Чаталджа“ № 3, ет. 1,
описан с АДС № 7931/31.08.2011г.;
Сключен договор № 179-Н/11.04.2012г. за предоставяне под наем на
Сдружение с обществено-полезна дейност „Шанс за хора с увреждания“ на
имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 10135.1506.115.1.8 с площ 95,90 кв.м., находящ
се в град Варна, ул. „Околчица“ № 10, описан с АДС № 7927/31.08.2011г.;
Сключен договор № 180-Н/11.04.2012г. за предоставяне под наем на
Политическа партия „Движение за права и свободи“ на имот – частна
държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.1507.584.1.3 с площ 143,88 кв.м., находящ се в град
Варна, ул. „Княз Батенберг“ № 6, ет. 3, описан с АДС № 7922/29.08.2011г.;
Сключен договор № 181-Н/11.04.2012г. за предоставяне под наем на
Политическа партия „Движение за права и свободи“ на имот – частна
държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.1504.4.1.156 с площ 264,48 кв.м., находящ се в град
Варна, ул. „Дрин“ № 1, вх. Г, ет. 1, описан с АДС № 7977/05.10.2011г.;
Сключен договор № 185-Н/11.06.2012г. за предоставяне под наем на
Николай Златев Славов на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.3515.13.2.15 - ап. 15 с площ 43,22кв.м., находящ се в град Варна,
ж.к. „Младост“ бл. 156, ет. 2, описан с АДС № 7895/01.08.2011г.;
Сключен договор № 186-Н/25.06.2012г. за предоставяне под наем на
„Драция“ ЕООД на имот – частна държавна собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.58.1.4 –
обект № 4 с площ 27,90 кв.м., находящ се в град Варна, ул. „Драган
Цанков“ № 23, описан с АДС № 8049/30.11.2011г.;
Сключен договор № 187-Н/25.06.2012г. за предоставяне под наем на
Мариян Русев Михнев на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1507.947.1.6 с площ 59,69 кв.м., находящ се в град Варна, ул.
„Епископ Константин“ № 8, описан с АДС № 8013/07.11.2011г.;
Сключен договор № 188-Н/25.06.2012г. за предоставяне под наем на
„Денис – 05“ ЕООД на имот – частна държавна собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1505.85.9 с площ
229,39 кв.м., находящ се в град Варна, ул. „Генерал Колев“ № 38, описан с
АДС № 8151/15.02.2012г.;
Сключен договор № 189-Н/27.06.2012г. за предоставяне за ползване
на „Професионален футболен клуб Черно море“ АД на имот – публична
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държавна собственост, стадион „Черно море“, представляващ поземлен имот
с идентификатор 10135.2562.243 с площ от 24 387кв.м. и изградените в
имота сгради, находящ се в град Варна, бул. „Осми приморски полк”, описан
в акт за държавна собственост № 7971/04.10.2011г.;
Сключен договор № 190-Н/03.07.2012г. за предоставяне под наем на
Сдружение с нестопанска цел „Е-Регион - Варна“ на имот – частна държавна
собственост,
представляващ
самостоятелен
обект
сграда
с
идентификатор 10135.1504.134.1 с площ 84кв.м., находящ се в град Варна,
бул. „Съборни” № 15, описан с АДС № 7765/23.03.2011г.;
Сключен договор № 193-Н/10.08.2012г. за предоставяне под наем на
Фондация “Световен форум на изкуствата – към звездите“ на имот – частна
държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда –
ателие № 3 с площ 84,80кв.м., находящ се в град Варна, ул. „Радко
Димитриев“ № 7, ет. 2, описан с АДС № 6698/18.12.2006г.;
Сключен договор № 194-Н/23.08.2012г. за предоставяне под наем на
Ивелин Стефанов Георгиев на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1502.31.1.2 – ап. 5 с площ 87,10кв.м., находящ се в град Варна, ул.
„Отец Паисий” № 46, описан с АДС № 8291/30.07.2012г.;
Сключен договор № 195-Н/29.08.2012г. за предоставяне под наем на
„Силвана-ДЖ“ ЕООД на Морски плавателен съд тип „Комета-5“, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово“, бул. „Първи май”;
Сключен договор № 197-Н/27.09.2012г. за предоставяне под наем на
Меглена Петрова Роева на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1503.158.1.14 – ап. 7 с обща площ 202,85 кв.м., находящ се в град
Варна, ул. „Христо Попович” № 37, ет. 4, описан с АДС № 7552/27.04.2010г.;
Сключен договор № 198-Н/23.10.2012г. за предоставяне под наем на
Емил Георгиев Костов на имот – частна държавна собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.2560.396.1.22 – ап. 23 с площ 87,58 кв.м., находящ се в град
Варна, бул. „Княз Борис I” № 109, ет. 6, описан с АДС № 7866/20.06.2011г. и
№ 8322/04.10.2012г.;
Общо сключени договори за наем: 19 (деветнадесет).
1.3. Проведени заседания на комисията по управление на имоти
и вещи – публична и частна държавна собственост, които не са
предоставени на ведомства и общини на територията на област Варна,
назначена със заповеди на областния управител на област
с
административен център град Варна, отразени в следните протоколи:
Протоколи по управление:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол
Протокол

№
№
№
№
№
№
№
№

39/12.01.2012г.
40/05.03.2012г.
41/16.03.2012г.
42/26.03.2012г.
43/20.04.2012г.
44/01.06.2012г.
45/25.07.2012г.
46/13.08.2012г.

–
–
–
–
–
–
–
–

решения
решения
решения
решения
решения
решения
решения
решения

5;
8;
5;
4;
8;
9;
7;
3.
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Общо проведени заседания на комисията по управление на имоти и
вещи – публична и частна държавна собственост – 8 (осем).
1.4. Заповеди за изземване на имоти – държавна собственост по реда
на чл. 80 от Закона за държавната собственост: 2 (две).
1.5.
Извършени огледи на имоти:
1.5.1. Огледи на имоти, предоставени за жилищни нужди.
1.5.2. Огледи на имоти, предоставени за нежилищни нужди.
1.5.3. Огледи на имоти, представляващи морски плажове на
територията на област с административен център град Варна, във
връзка с изпълненията по сключените договори за наем.
1.6. Проведени тръжни процедури за отдаване под наем на
имоти – изключителна държавна собственост, представляващи
морски плажове, находящи се на територията на област с
административен център град Варна.
1.7. Извършване на предаване и приемане на предоставени за
ползване имоти – държавна собственост – за имотите, описани в точки
1.1. и 1.2.
2. ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
2.1. Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху
недвижими имоти – частна държавна собственост:
1) Договор № 4022/21.12.2012г. за безвъзмездно прехвърляне
право на собственост на Община Бяла на имоти – частна държавна
собственост, представляващи както следва:
а) Сграда с идентификатор 07598.829.13.1, с адрес: град Бяла, ЗВКО
„Чайка”, ул. „Лариса” № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор
07598.829.13 със застроена площ: 15 кв.м., подробно описана в АДС №
8315/25.09.2012г.;
б) Сграда с идентификатор 07598.829.13.2, с адрес на сградата: град
Бяла, ЗВКО „Чайка”, ул. „Лариса” № 2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 7598.829.13 със застроена площ: 59 кв.м., подробно описана
в АДС № 8315/25.09.2012г.;
в) Сграда с идентификатор 07598.829.13.3, с адрес на сградата: град
Бяла, ЗВКО „Чайка”, ул. „Лариса” № 2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 07598.829.13 със застроена площ: 38 кв.м., подробно
описана в АДС № 8315/25.09.2012г.;
г) Сграда с идентификатор 07598.829.13.4, с адрес на сградата: град
Бяла, ЗВКО „Чайка”, ул. „Лариса” № 2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 07598.829.13 със застроена площ: 7 кв.м., подробно описан
в АДС № 8315/25.09.2012г.;
Общ брой сключени договори за безвъзмездно прехвърляне на
правото на собственост: 1 (един).
2.2. Продажба на имоти – частна държавна собственост чрез
търг:
1)
Договор № 4008-Т/22.03.2012г. за продажба на имот – частна
държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.2554.289.1.17, с адрес на имота: град Варна,
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ул. „Никола Козлев” № 31, ет. 7, ап. 17, намиращ се в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.289, с
предназначение: жилище, апартамент, с площ от 73,80 кв.м и
4,6731% идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху земята, описан в АДС № 8033/22.11.2011г.;
Общ брой сключени договори за продажба чрез търг: 1 (един);
2.3. Прекратяване на съсобствеността с държавата:
1) Договор № 4006-ЛС/17.02.2012г., сключен с „Фендер“ ЕООД за
прекратяване на съсобствеността с държавата върху 1021 кв.м. ид. части
от
имот, целият с площ
от
1086 кв.м., представляващ
ПИ
10135.1507.1014, и 905 кв.м. ид. части от сграда с идентификатор
10135.1507.1014.1, цялата със застроена площ от 970 кв.м., с адрес: гр.
Варна, бул. „Приморски“ № 5, (ул. „Вардар” № 6), описан в АДС №
7630/06.10.2010г.;
2) Договор № 4009-ЛС/19.04.2012г., сключен с „Лазур 999“ АД за
прекратяване на съсобствеността с държавата върху 834 кв.м. ид. части от
имот, целият с площ от 3570 кв.м., представляващ ПИ 10135.1506.857, с
адрес: гр. Варна, ул. „Девня“ № 16, описан в АДС № 7563/07.06.2010г.;
3) Договор № 4010-ЛС/23.04.2012г., сключен с Кирил Костадинов Дяков
и Руми Драганов Каменов за прекратяване на съсобствеността с държавата
върху 73 кв.м. ид. части от имот, целият с площ от 538 кв.м.,
представляващ ПИ 10135.2554.563, с адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги
Георгиев“ № 37, описан в АДС № 7919/29.08.2011г.;
4) Договор № 4015-ЛС/14.09.2012г., сключен с „Мусимпекс“ ООД за
прекратяване на съсобствеността с държавата върху 6400 кв.м. ид. части
от имот, целият с площ от 25 550 кв.м., представляващ УПИ 117, находящ
се в област Варна, община Варна, село Тополи, описан в АДС №
8001/26.10.2011г.;
5) Договор № 4016-ЛС/18.09.2012г., сключен с Митко Василев Събев за
прекратяване на съсобствеността с държавата върху 1627 кв.м. ид. части
от имот, целият с площ от 4437 кв.м., представляващ ПИ 10135.536.588, с
адрес: гр. Варна, „Приморски парк“, м-ст „Салтанат“ № 81, описан в АДС №
8132/01.02.2012г.;
Общ
брой
сключени
договори
за
прекратяване
на
съсобствеността с държавата: 5 (пет);
2.4. Продажба на земя – частна държавна собственост на
основание чл. 22а, ал. 4 от ЗНИ, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
(ППЗНИ):
1)
Договор № 4011/07.05.2012г., сключен с „Логистичен център Варна“ ЕАД за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост,
представляващ ПИ 2076 с площ 20 865,95 кв.м., кв. 25 по плана на град
Белослав,
община
Белослав,
област
Варна,
описан
в
АДС
№
8127/25.01.2012г.;
2)
Договор № 4012/07.05.2012г., сключен с „Логистичен център Варна“ ЕАД за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост,
представляващ ПИ 2077 с площ 17 815,26 кв.м., кв. 25 по плана на град
Белослав,
община
Белослав,
област
Варна,
описан
в
АДС
№
8128/25.01.2012г.;
Общ брой сключени договори за покупко - продажба – 2 (два);
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2.5. Продажба на земя – частна държавна собственост на лица,
притежаващи собственост върху законно построена сграда върху
нея:
1) Договор № 4018/18.10.2012г., сключен с „ДА-ЕМ“ ООД за продажба
на 66,93% ид. части от недвижим имот с площ 325 кв.м., с
идентификатор 10135.1508.243, с адрес на поземления имот: гр. Варна, ул.
„Славянска” № 20, описан в АДС № 7876/28.01.2011г.;
Общ брой сключени договори за покупко - продажба – 1 (един);
2.6. Продажба на държавни ведомствени жилища на ДП
„Транспортно строителство и възстановяване“:
Общ брой сключени договори за покупко - продажба – 6 (шест);
2.7.
Предварителен договор, сключен по реда на ЗУТ:
1) Договор № 4014-ЗУТ/10.07.2012г., сключен с „СБА“ и „Каргоекспрес“
ЕООД, отнасящ се за недвижим имот, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.73.134 с площ 6217 кв.м., с адрес на поземления
имот: гр. Варна, м-ст „Планова”, описан в АДС № 8172/07.03.2012г.;
Общ брой сключени договори – 1 (един);
2.8. Проведени заседания на комисията по чл. 74 от Правилника
за прилагане на Закона за държавната собственост, отразени в
протоколи, както следва:
Протоколи по разпореждане:
1.
Протокол № 208/12.01.2012г. – решения 5;
2.
Протокол № 209/05.03.2012г. – решения 5;
3.
Протокол № 210/16.03.2012г. – решения 4;
4.
Протокол № 211/26.03.2012г. – решениe 1;
5.
Протокол № 212/20.04.2012г. – решения 3;
6.
Протокол № 213/08.05.2012г. – решения 3;
7.
Протокол № 214/01.06.2012г. – решения 7;
8.
Протокол № 215/25.07.2012г. – решения 4;
9.
Протокол № 216/13.08.2012г. – решениe 1.
Общо проведени заседания на комисията по чл. 74 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост – 9
(девет);
3. АКТУВАНЕ НА ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:
Общ брой съставени актове за държавна собственост – 287
(двеста осемдесет и седем), от които:
3.1. Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства
и др. – 190 (сто и деветдесет);
3.2. Актове за публична държавна собственост на ведомства,
министерства и др. – 70 (седемдесет);
3.3. Актове за държавна собственост на парцели, включени в
парцеларните планове на стопански дворове – 27 (двадесет и седем);
Съставени актове за държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област с административен център
град Варна - 92 (деветдесет и два).
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4. ОТПИСВАНЕ НА ИМОТИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:
4.1. Общ брой издадени заповеди за отписване(и за отказ) от
актовите книги за държавна собственост – 42 (четири).
4.2. Общ брой издадени уведомителни писма – 11 (двадесет и
три).
4.3. Проверени актове за общинска собственост – 130 (сто и
тридесет).
5.
ИЗДАВАНЕ
НА
УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЗА
СНАБДЯВАНЕ
С
КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА и
други УДОСТОВЕРЕНИЯ за наличието или липсата на акт за държавна
собственост:
Общ брой издадени удостоверения – 405 (четиристотин и пет)
броя, от които:
5.1. Удостоверения за снабдяване с констативен нотариален акт
по обстоятелствена проверка - 370 (триста и седемдесет) броя;
5.2. Други удостоверения за наличието или липсата на акт за
държавна собственост – 15 (петнадесет) броя;
6. АРХИВ
–
обработка
на
преписки
и
издаване
на
удостоверения и документи; обработка на документацията от
заседания на Общинските съвети на общините на територията на
област Варна; архивиране на преписки и документи.
7. Други:
Изготвени договори за поръчки за възлагане на пазарни оценки,
технически експертизи и проекти на правоспособни лица - 32 броя.
Подадени заявления в Служба по геодезия, картография и
кадастър – гр. Варна – 165 броя.
Изготвяне и подаване на удостоверения за данъчни оценки в
„Имуществени данъци” при община Варна във връзка с образувани в
Областна администрация Варна административни преписки по актуване,
управление и разпореждане с имоти – държавна собственост.
Изготвяне на молби за вписване на актове за държавна собственост и
подаването им в Службата по вписванията по местонахождението на имота.
Изготвяне на писма, становища, протоколи, справки по регистри
във връзка с постъпили в Областна администрация Варна заявления – за
всички от дейностите, посочени в точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
I.

Дейности и услуги по отношение на регионално развитие:

1.
ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ на Областен експертен съвет по
устройство на територията (ОблЕСУТ): - общо 4 ОблЕСУТ, като са
разгледани 6 обекта и са взети следните решения:
1.1. Заседание, проведено на 24.01.2012г.:
1. Съгласуване инвестиционен проект: „Дълбоководно заустване на
пречистени отпадъчни води от ПСОВ „Златни пясъци”, включващ подобекти:
„Главна помпена станция за пречистени води в УПИ ІІ-11 по плана на к.к.
„Златни пясъци” и „Напорен тръбопровод за морско заустване на пречистени
води от ПСОВ „Златни пясъци”, фаза: Технически и работен проект”;
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2. Приемане представения ПУП – ПЗ за изграждане на „Регионално депо
за общините Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения
/инсталации/ площадки за третиране/рециклиране и обезвреждане на
неопасни отпадъци (битови, строителни и зелени)”;
3. Съгласуване идеен инвестиционен проект за обект: „Подобряване на
градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково”.
1.2. Заседание, проведено на 15.02.2012г.:
1. Съгласуване прединвестиционно проучване и представения идеен
проект за обект: „Подобряване екологичното състояние на община Бяла чрез
изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на гр. Бяла,
ЗВКО „Чайка” и местност „Глико”;
2. Разглеждане на представения проект на ПУП – ПЗ за имоти №
022056, 022073, 022074, 022075, 022077, 022078, 022079, 022080, 022081,
находящи се в местност „Тепето”, землище с. Звездица, община Варна,
област Варна.
1.3. Заседание, проведено на 23.05.2012г.:
1. Приемане проект за Подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обект „Реставрация и консервация на дворец
„Евксиноград” и прилежащия му парк”, съставляващ УПИ I 154 за
правителствена резиденция и музейни функции, с широк контролиран
обществен достъп и за дълготраен отдих, регламентирани със Заповед на МС.
Територия за консервация, реставрация, експониране и социализация, кв.1 в
зона Тзсп, местност “Соганлъка”, кв. “Евксиноград”, район Приморски, гр.
Варна, област Варна;
2.
Съгласуване
представения
работен
инвестиционен
проект,
представляващ част от КПИИ на обект „Реставрация и консервация на дворец
„Евксиноград” и прилежащия му парк”;
1.4.
Заседание, проведено на 26.07.2012г.:
1. Съгласуване от ОблЕСУТ на инвестиционен проект „Разширение на
канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи
дол, област Варна”, съгласно чл. 141, ал. 2 от ЗУТ. С този проект община
Вълчи дол ще кандидатства по процедура с Референтен номер
ВG161РО005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.”.
2.
ИЗГОТВЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ и ЗАБЕЛЕЖКИ към
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ:
1.1.
Разрешения за строеж – 9 (девет) броя;
1.2.
Забележки към разрешения за строеж – 3 (три) броя.
3.
ОДОБРЕНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
и
издадени
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ за следните обекти – общо 9 (девет) броя:
3.1. Разрешение за строеж №58/27.06.2012 г. за обект: „ВЛ 220kV за
разкъсване и присъединяване на съществуващата ВЛ 220kV „Коларов” към
новата ОРУ 220kV на подстанция „Варна”;
3.2. Разрешение за строеж №59/27.08.2012 г., за обект: „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на
територията на област Варна на „БУЛСАТКОМ” АД – гр. София в участъка от
разклонителна оптична муфа в района на с. Ветрино до технологично табло
бл. 3, бл. 11, гр. Провадия”;
3.3. Разрешение за строеж №60/21.11.2012 г. за обект: „Жп линия №3
Илиянци – Карлово – Тулово – Дъбово – Зимница и Карнобат – Комунари –
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Синдел – Варна фериботна, междугарието Величково-Юнак, участък от км
109+000 до км 117+000 – основен ремонт на инфраструктурата”;
3.4. Разрешение за строеж №61/15.12.2012г. за обект: „Реконструкция
на топлоцентрала на летище Варна и топлопровод в УПИ І-14,18, кв.3 на
летище Варна", идентичен с ПИ с идентификатор
00182.307.40 по
кадастралната карта на летище Варна”;
3.5. Разрешение за строеж №62/18.12.2012 г. за обект: „Перонно
осветление на Летище Варна – І етап”;
3.6. Разрешение за строеж №63/18.12.2012 г. за обект: „Кабелна линия
20 kV от съществуващ стомано-решетъчен стълб на извод „Летец” до ГРП в
ПИ 00182.307.32 по КККР (УПИ IV, кв. 1), по плана на летище Варна”;
3.7.
Разрешение
за
строеж
№64/19.12.2012
г.
за
обект:
„Противообледенителна площадка – Летище Варна”;
3.8. Разрешение за строеж №65/20.12.2012 г. за обект: „Базова станция
GSM/UMTS №4288, тип „SL 24” – Летище Варна, на GSM оператор „GLOBUL”;
3.9. Разрешение за строеж №66/21.12.2012 г. за обект: „Базова станция
GSM/UMTS на MTEL VAR 0011 „BOING”;
3.10. Забележка към РС №54/13.09.2011 г. за строеж: „Кабелен
колектор и Главна разпределителна подстанция – Летище Варна”;
3.11. Забележка към РС №49/16.06.2011 г. за строеж: „Нов
международен пътнически терминал на Летище Варна”, отразяващ промяна
по време на строителството в части: Конструктивна и Пожарна безопасност
(Спринклерна система).
4.ДРУГИ по ЗУТ:
4.1. Допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива по чл.150, ал.1 от ЗУТ за обект „Реставрация и консервация на
дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”;
4.2. Заверена екзекутивна документация към работен инвестиционен
проект за строеж на обект „Основен ремонт и преустройство на бивш Военен
склад 304 в сграда за отдел „Поддръжка” и изграждане на пристройка за две
гаражни клетки, Летище Варна”;
4.3. Заверена екзекутивна документация на обект: „Рехабилитация на
писта за излитане и кацане на летище Варна”;
4.4. Заверена екзекутивна документация на обект: „Водопроводно
отклонение от главен водопровод на „ВиК-Варна” ООД, гр. Варна и нова
водопроводна мрежа на Летище Варна;
4.5. Заверена екзекутивна документация на обект: Рехабилитация на
път ІІІ-904 „І-9- Ст. Оряхово – Долни Чифлик- Гроздьово-Бозвелийско/Провадия-Дългопол/- ІІІ-208” от км. 17+400 до км. 23+403,86 и от км.
29+970 до км. 36+204,77;
4.6.
Регистрирани са 87 бр. технически паспорти;
4.7. Провеждане на процедури по реда на чл.193, ал.4 за право на
прокарване на отклонения от инженерна инфраструктура през имоти
държавна собственост, като са издадени 5 заповеди за:
4.8. Кабелно отклонение ниско напрежение през в имот с
идентификатор 10135.2723.769, СО „Ваялар”, гр. Варна, в полза на „Е.ОН
БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД;
4.9. Водопроводно отклонение в имот с идентификатор 10135.3513.252,
по КК на район „Младост”, гр. Варна, в полза на община Варна;
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4.10. Водопроводно и канализационно отклонения в имот с
идентификатор 10135.2561.19 и в имот с идентификатор 10135.2561.14 КК
на район „Приморски”, в полза на „Холдинг Варна” АД;
4.11. Кабелно отклонение средно напрежение в поземлен имот с
идентификатор 10135.2118.15 КК на район „Приморски”, община Варна, в
района на Ботаническа градина гр. Варна, в полза на „Е.ОН БЪЛГАРИЯ
МРЕЖИ” АД;
4.12. Две кабелни отклонения средно напрежение в поземлен имот с
идентификатор 10135.1507.1 по КК на район „Одесос”, община Варна, с
административен адрес гр. Варна, ул. „Преслав”, №52, в полза на „ЕНЕРГОПРО МРЕЖИ” АД;
4.13. Съгласуван проект за извършване на строително-ремонтни работи
на РАПИВ в предоставената им от областния управител сграда.
5.

ЗАСЕДАНИЯ на ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ:

5.1. Проведени заседания на Областна комисия по транспорт – 2 (две);
5.2. Издадени заповеди – 5 (пет);
5.3. Утвърдени изменения (или приети нови) в 93 бр. маршрутни
разписания от областната транспортна схема;
5.4. Изготвени заповеди за изменение състава на транспортната
комисия и заповед за приемане правилник за дейността на комисията – 2
(две);
5.5. Издадени разрешения (на кметовете на общини Ветрино, Долни
чифлик и Аксаково) за възлагане на автобусни превози без конкурс, до
провеждането на процедура за избор на превозвач – 3 (три).
6. ИЗРАЗЕНИ СТАНОВИЩА за издаване и преразглеждане на
комплексните разрешителни издадени от МОСВ по чл.104 от ЗООС на
предприятие с висок рисков потенциал:
6.1. „Агрополихим” АД, гр.Девня;
6.2.
Завод за производство на взривни вещества – местност
„Каровча”, гр. Девня с оператор „Ескана инвест 96” АД, гр. Варна;
6.3. Производствена база и склад за взривни вещества „Сини вир”, с.
Цонево, община Дългопол, област Варна, с оператор „Ескана инвест 96” АД,
гр. Варна.
7. УЧАСТИЕ В КОМИСИИ по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС (назначени
със заповед на МОСВ) на:
7.1. „Полимери” АД, гр. Девня;
7.2. „Агрополихим” АД, гр. Девня;
7.3.
Терминал за втечнени въглеводороди и газове в гр. Суворово на
„Източна газова компания” АД;
8. УЧАСТИЕ в Басейновия експертен съвет към БДЧР.
9. УЧАСТИЕ в Техническия експертен съвет по
инфраструктура към община Варна по чл. 16 от ЗУЧК.

инженерна

10. ДРУГИ:
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10.1. Координация за предприемане на действия, относно изграждане
на регионална система за управление на отпадъците регион Провадия” от
институциите имащи правомощия:
10.1.1. Проведена работна среща с общините Аврен, Бяла, Ветрино,
Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово за
изграждане на регионална система за управление на отпадъците на
13.01.2012г.;
10.1.2. Организиране на Общо събрание на регионално сдружението на
общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол,
Провадия и Суворово за изграждане на регионална система за управление на
отпадъците, проведено на 06.02.2012 г.;
10.2. Среща с кметовете на крайморските общини за докладване за
състоянието и нанесените щети на брегозащитните съоръжения по морския
бряг, причинени от силното вълнение на 08.02.2012г., бурния вятър и
продължителните ниски температури, проведена на 09. и 10.02.2012 г.;
10.3. Дискусия на тема „Проблеми засягащи безопасността по морските
плажове и обсъждане на плановете за подготовката за съвместна работа
през летният сезон на 2012 г.”, проведена на 29.05.2012 г.;
10.4. Комисия за проверка на състоянието на Аспарухов мост,
проведена на 10.04.2012 г;
10.5. Комисия за проверка на състоянието на възникнало свлачище във
вилна зона „Кранево”, з-ще с.Осеново, община Варна, проведена на
18.10.2012 г.;
10.5. Други комисии:
1.
Участие в Комисии по заповед № РД-12-7706-48/05.03.2012 г. на
областния управител за потенциално опасни обекти:
2.
Проверки на язовири;
3.
ККЗ „МТГ Делфин” АД;
4.
„Булярд” АД;
5.
Газоразпрезделителна станция с. Кривня, община Провадия;
6.
„Солвей соди” АД, гр. Девня;
7.
К.К. „Слънчев ден”;
8.
„Спортен комплекс „Младост”, гр. Варна;
9.
„Дворец на културата и спорта” – Варна;
10.6. Участие в заседания на Областна комисия за възстановяване и
подпомагане по заповед № РД-11-7706-384/27.12.2011 г. на областния
управител;
10.7. Участие в Комисия за проверка на склад с продукти за растителна
защита и токсични химически материали в с. Крумово, община Аксаково,
област Варна;
10.8. Комисия за проверка на състоянието на Аспарухов мост;
10.9. Участие в Комисии за проверка на:
1. Свличания на земни маси на ул. „Розова долина” №76, кв.
Аспарухово;
2. Свличания на земни маси в района на Делфинариума, Приморски
парк, гр. Варна;
3. Свлачище в участъка между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, вилна зона
Кранево, землище с. Осеново, община Аксаково;
4. Свлачище в участъка на спирка „Кипарис”, вилна зона Кранево,
землище с. Осеново, община Аксаково;
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5. Състоянието на сграда в Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване, гр. Варна.
10.10. Съгласуван проект на Решение на Министерския съвет на Р
България по чл. 54, ал. 5 и ал. 6 от ЗПБ за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни
материали – пясъци, от находище „Ениер”, разположено в землището на с.
Доброплодно, община Ветрино, област Варна.
10.11. Подготовка на документация за обект: „Ремонтни работи на
част от източната фасада и помещения в сградите на Областна
администрация Варна, находящи се в град Варна, ул. „Преслав” № 26” и
осъществяване на инвеститорски контрол.
10.12. Изпълняване функциите на длъжностно лице за начален,
периодичен и извънреден инструктаж на работниците и служителите на
Областна администрация Варна, работещи по трудово и служебно
правоотношение. Проведени инструктажа – 45 (четиридесет и пет).
11. ОДОБРЕНИ със заповед на областния управител на област с
административен център град Варна планове по параграф 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ и одобрени ПНИ в изпълнение на влезли в сила съдебни
решения.

№
по
ред

1.

2.

3.

4.

5.

ОБЩИНА /
ЗЕМЛИЩЕ /
МЕСТНОСТ

Изменение на
ПНИ в
изпълнение на
1 влезли в сила
съдебни решения
Изменение на
ПНИ в
изпълнение на
2 влезли в сила
съдебни решения
Изменение на
ПНИ в
изпълнение на
3 влезли в сила
съдебни решения
Община Аксаково,
з-ще гр.
Аксаково,
4
местност“ВЪЛЧАН
ЧЕШМА”
Община Аксаково,
з-ще с. Кичево,
5СО“ЧЕРНОМОРСК
А ПАНОРАМА”

ДАТА НА
ОБНАРОДВАНЕ
В ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА ЗА
ОДОБРЯВАНЕ НА ПНИ

ДВ брой 5 от
17.01.2012 г.

РД-12-7706-1 от 03.01.2012 г.

ДВ брой 22 от
16.03.2012 г.

РД-12-7706-40 от 24.02.2012 г.

ДВ брой 39 от
22.05.2012 г.

РД-12-7706-110 от 02.05.2012 г.

ДВ брой 68 от
04.09.2012 г.

РД-12-7706-235 от 15.08.2012 г.

ДВ брой 74 от
28.09.2012 г.

РД-12-7706-262 от 11.09.2012 г.
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Изменение на
ПНИ в изпълнение ДВ брой 75 от
6на влезли в сила 02.10.2012 г.
6. съдебни решения
Изменение на
ПНИ в изпълнение ДВ брой 75 от
7на влезли в сила 02.10.2012 г.
7. съдебни решения
Община Варна, зще кв. Галата,
ДВ брой 83 от
8 СО“БОРОВЕЦ30.10.2012 г.
8.
СЕВЕР”

РД-12-7706-280 от 20.09.2012 г.

РД-12-7706-281 от 21.09.2012 г.

РД-12-7706-313 от 19.10.2012 г.

12. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ на комисиите по чл.28б, ал.2 от
ППЗСПЗЗ при Областна администрация Варна за периода – общ брой
48 (четиридесет и осем) заседания, от които:
12.1. За приемане на технически дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 28
(двадесет и осем) заседания;
12.2. За приемане на ПНИ в изпълнение на влезли в сила съдебни
решения - и 20 (двадесет) заседания.
13. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ на комисията по чл. 28б, ал.2 от
ППЗСПЗЗ:
13.1. Проведени заседания на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на които са разгледани 216 бр. възражения, за СО „Янчова поляна”, земл. гр.
Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна – 12 (дванадесет);
13.2. Проведени заседания на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на които са разгледани 46 бр. възражения, за СО „Франга дере и Кокарджа”,
земл. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна – 5 (пет);
13.3. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което е разгледана контактна зона, за м-ст „Чакмака”, земл. с. Езерово,
общ. Белослав, обл. Варна (Изпратено писмо до Областна дирекция
„Земеделие” – Варна за решение по компетентност и отразяване на
съществуващият път по КВС, в съответствие с геодезическите измервания) –
1 (едно);
13.4. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което са приети техническите дейности по изработените ПКП и ПНИ на мст „Мандрите”,земл. гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна (Приетите
планове са предадени в общ. Белослав, за да бъдат съобщени по реда на чл.
28б, ал. 4 по ППЗСПЗЗ) – 1 (едно);
13.5. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което са разгледани 27 бр. възражения, за СО „Планова (Балъм дере),
земл. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна - 1 (едно);
13.6. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което окончателно е приет плана на новообразуваните имоти на СО
„Черноморска панорама”/ „Перчемлията”, земл. с. Кичево, общ. Аксаково,
обл. Варна - 1 (едно);
13.7. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което е разгледан ПНИ на СО ”Крушките”,земл. с. Приселци, общ. Аврен,
обл. Варна (На фирмата – изпълнител е указано да представи материали по
отстраняване на несъответствията в контактната зона) - 1 (едно);

38

13.8. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което е разгледана и приета предложената за решаване контактна зона,
за м-ст „Страшимирово”, земл. с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна 1 (едно);
13.9. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което са разгледани възражения, за СО „Панорама”/”Черешова градина”,
земл. с. Константиново, общ. Белослав, обл. Варна - 1 (едно);
13.10. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което окончателно е приет плана на новообразуваните имоти на м-сти
„Над асфалта” и „Калето”, земл. гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна - 1
(едно);
13.11. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което окончателно е приет плана на новообразуваните имоти на СО
„Терасите”, земл. гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна - 1 (едно);
13.12. Проведено заседание на комисията по чл. 28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
на което са разгледани възражения, за СО „Франга дере и Кокарджа”, земл.
гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна - 1 (едно);
14. КОМПЛЕКТОВАНЕ на постъпили жалби до съда срещу
заповеди на областния управител на област с административен
център град Варна за одобряване на ПНИ за територията на област
Варна с административната преписка, копия от графичната и текстовата
част на ПКП и ПНИ в обжалваната част.
15. РАЗГЛЕЖДАНЕ на обявени на областния управител на област
с административен център град Варна подробни устройствени
планове– 8 (осем)бр..
В изпълнение на правомощията на областния управител и за
изпълнение на поставените стратегически и оперативни цели на Областна
администрация - Варна ще продължи активното сътрудничество с органите
на изпълнителната власт на централно и териториално ниво и органите на
местно самоуправление като се създават условия на всички заинтересовани
институции и лица да участват в процеса на изпълнение на политика на
ефективно, прозрачно и законосъобразно управление.
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