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І. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 
 
В изпълнение на основните дейности, съгласно Закона за държавната собственост 

и Правилника за прилагането му, за отчетния период са комплектовани и изпратени до 
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - шест броя преписки на 
имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., с предложения 
за продажба от Агенцията.  

Въз основа на Решение на Министерски съвет № 50/31.01.2011 г., Областният 
управител е сключил договор за безвъзмездното прехвърляне на собственост върху 
поземлен имот № 000193 по КВС в землището на с. Хан Крум, местност „Бостанлък”, 
община Велики Преслав, с площ 3,00 дка, под управление на ДП „Опитна станция по 
земеделие” с. Хан Крум – на Община Велики Преслав и е организирал предаването и 
приемането на имота.  

Подготвено е становище, касаещо процедура във връзка с предоставяне на 
концесия на подземни богатства в община Каолиново. 

Експерт ДС е взел участие в комисия, назначена от Басейнова дирекция за 
Черноморски район – Варна, за предаване на минералната вода и водовземното 
съоръжение в с. Мараш – на Община Шумен. 

Двама експерти ДС са участвали в комисия по чл. 80 от ЗДС – за изземване на три 
броя жилища от некоректни наематели - по искане на ДП „Кабиюк”. 

Въз основа на Решение на Министерски съвет № 156/17.03.2011 г., Областният 
управител е сключил договор за безвъзмездното прехвърляне на собственост върху 
имот – частна държавна собственост, представляващ 14 броя сгради, построени върху 
имот № 000208 по плана за земеразделяне (лагер Ивански) – на Сдружение 
„Организация на българските скаути” и е организирал предаването и приемането им.  

Изготвени са заповед и тръжна документация и е проведен търг с тайно наддаване 
за продажба на поземлен имот – частна държавна собственост, с площ 205 кв.м и  
идентификатор 83510.659.418 по кадастралната карта на гр. Шумен, находящ се на ул. 
„Бреза” № 21. Сключен е договор за продажбата. 

Във връзка с постъпило заявление за закупуване на прилежаща земя – държавна 
собственост, с площ 344 кв.м и идентификатор 83510.659.415 по кадастралната карта на 
гр. Шумен е изготвена заповед за продажба на поземления имот на собственика на 
построената жилищна сграда - ул. „Бреза” 17. Сключен е договор за продажбата. 

Двама експерти ДС са взели участие в процедура по провеждане на търг за 
продажба на поземлен имот с идентификатор 70398.84.18 по кадастралната карта на с. 
Сушина, община Върбица, с площ 3 000 кв.м. Сключен е договор за продажбата. 

Съгласно изискванията на чл. 82, ал. 1 от ЗДС е изготвена информация в табличен 
вид за управление и разпореждане с имоти за 2010 г. и заедно със съставените Актове 
за държавна собственост за 2010 г. е изпратена до МРРБ.  

Изготвени са заповед и тръжна документация и е проведен търг с тайно наддаване  
за продажба на апартамент № 18, с площ 41,53 кв.м и идентификатор 3510.658.131.5.18 
по кадастралната карта на гр. Шумен, ул. „Витоша” № 7, вх. 2, ет. 1. Сключен е договор 
за продажбата. 

Съгласно РМС № 541/19.07.2011 г., е организирано фактическото предаване на 
две сгради: сграда 01 с площ 325 кв.м и сграда 02 с площ 255 кв.м , разположени в ПИ 
013001 по КВС землището на гр. Плиска, община Каспичан (НИАР „Плиска”) от 
Министерство на културата – на НАИМ на БАН и е подписан приемо-предавателен 
протокол. 

Съгласно РМС № 550/22.07.2011 г., е организирано фактическото предаване на 
Историко-археологически резерват „Велики Преслав”, обхващащ територията на 
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стария град Преслав – вътрешния и външния град - от Министерство на културата – на 
Община Велики Преслав и е подписан приемо-предавателен протокол. Изготвен е 
договор за управление. 

Съгласно РМС № 234/14.04.2011 г. е организирано фактическото приемане от 
помощно училище „Васил Друмев” гр. Шумен на поземлен имот с идентификатор 
83510.87.23 по кадастралната карта на Шумен с площ 7 000 кв. м,  заедно с построените 
върху него две сгради: на 3-ет. с площ 758 кв. м и на 1-ет. с площ 206 кв. м, находящи 
се в гр. Шумен, местност „Висока поляна” на Шуменското плато. Съставен и подписан 
е приемо-предавателен протокол. 

Съгласно РМС № 329/20.05.2011 г. е организирано фактическото приемане- 
предаване на имот представляващ самостоятелен обект на втори етаж с площ 105,80 
кв.м, с идентификатор 83510.669.255.1.5 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно с 
изба № 4, находящи се в гр. Шумен, ул. „Гаров площад” № 7. Съставен и подписан е 
приемо-предавателен протокол. 

Изготвена е заповед (след съгласие на Министъра на финансите) и е предоставен 
безвъзмездно на Българска Агенция по безопасност на храните - лек автомобил марка 
Форд Мондео.  

Изготвени са заповед и договор с „Шумен – Пътнически автотранспорт” ООД за 
прекратяване на съсобственост върху имот - сграда „Приемно здание” с площ 811 кв.м, 
с идентификатор 52009.504.124.6 по кадастралната карта на гр. Нови пазар, която е под 
управление на ДП НКЖИ. Изготвен и подписан е приемо-предавателен протокол. 

Във връзка с РМС № 854/24.11.2011 г., е организирано фактическото предаване  
на Община Шумен на три имота, под управлението на Областен управител, 
представляващи: 

- поземлен имот с площ 27 514 кв.м и идентификатор 83510.670.433 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, заедно с построените върху него 29 сгради (бивш 
военен имот зад тютюнев комбинат), АДС 2324/25.01.2011 г. 

- имот, намиращ се на ул. „Марица”, с площ 89 468 кв.м и идентификатор 
83510.662.20 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно с с построените върху него 
24  сгради (бивш военен имот V-ти полк), АДС № 2322/21.01.2011 г. 

- имот намиращ се на ул. „Дунав” № 2, с площ 47 296 кв.м и идентификатор 
83510.658.399 по кадастралната карта на гр. Шумен, заедно с построените върху него 
21 сгради и две съоръжения (бивш военен имот тежкия полк), АДС 2503/02.11.2011 г.  

Сключени са договори за безвъзмездно прехвърляне собствеността върху горните 
имоти - на Община Шумен. 

Във връзка с чл. 59 от Правилника за прилагане на ЗДС, експерти ДС участваха в 
комисии по провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на апартаменти, под 
управление на ДП „Строителство и възстановяване”. Издадени са заповеди и са 
сключени договори за продажба на пет апартамента, находящи се в гр. Шумен, ул. 
„Дедеагач” № 5, а именно:  

- Апартамент с идентификатор 83510.668.88.1.2 по кадастр. карта на  Шумен,  
- Апартамент с идентификатор 83510.668.88.1.3 по кадастр. карта на  Шумен,       
- Апартамент с идентификатор 83510.668.88.1.7 по кадастр. карта на  Шумен,       
- Апартамент с идентификатор 83510.668.88.1.41 по кадастр. карта на  Шумен,       
- Апартамент с идентификатор 83510.668.88.1.1 по кадастр. карта на  Шумен,       
От 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са съставени и утвърдени 197 Акта за държавна 

собственост, от които 22 бр. за публична държавна собственост и 175 бр. за частна 
държавна собственост. Отразени са промени в обстоятелствата върху 60 броя издадени 
Актове за държавна собственост.  

През отчетния период са издадени 88 броя заповеди за отписване на имоти от 
актовите книги за държавна собственост, в т.ч. 28 броя заповеди за имоти, преминали в 
собственост на общините. 
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Във връзка с ПМС № 26 от 03.02.2011 г., за тарифа за таксите, които се събират по 
реда на Закона за държавната собственост, са изготвени и одобрени от Областен 
управител вътрешни правила за заплащане на таксите.  

За посочения период от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са изготвени удостоверения 
както следва:  

- 367 броя удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост – 
(по обстоятелствена проверка);  

- 16 броя удостоверения за липса на претенции за възстановяване на 
собствеността (реституционни претенции).  

Във връзка с подадени 19 броя заявления, от архив „Държавна собственост” са 
издадени заверени копия от договори, заповеди и др. документи от интерес на 
физически и юридически лица с общ обем от 137 страници.  

По преписки на имоти – държавна собственост е водена кореспонденция с 
министерства и ведомства - 35 броя писма.  

Извършени са 21 писмени справки по регистри и книги за имоти – частна и 
публична държавна собственост, съгласно ЗДС и ППЗДС.  

 
 

ІІ. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО 
 
 
Със заповед на Областен управител е актуализиран постоянния състав на 

Областния експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ).  
През 2011 г. са проведени две заседания на Областния съвет по устройство на 

територията. 
На 20.06.2011 г. е разгледан технически проект на обект „ Трасе за оптичен кабел 

между гр. Каспичан и гр. Нови пазар в участъка на път ІІІ-2006 от км.13+843 до км. 
15+213”. За обекта е издадено разрешение за строеж, което е изпратено за публикуване 
в Държавен вестник. 

На 22.06.2011 г. е разгледан  и съгласуван принципно идеен проект за обект 
„Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Шумен - разширение”. 

 
В края на 2010 г., със Заповед № РД-15-212/14.12.2010 г. на Областния управител 

на област Шумен е открита процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени 
поръчки за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за 
територии, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на 
ЗСПЗЗ.  

В резултат на това, през 2011 г. са изработени помощен план и план на 
новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на 
актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с обща площ 94,49 хектара. 

 
В края на 2010 г. в Областна администрация Шумен стартира процедура за 

„Изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на 
актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие  на област 
Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на нейното действие”. 

На 31.01.2011 г., на заседание на Областния съвет за развитие Шумен бе обсъден 
и одобрен Междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 
област Шумен 2005-2013 г.  

На същото заседание на Областния съвет за развитие Шумен бе обсъден и приет 
Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област 
Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на нейното действие. 
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ІІІ. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

 
 
1. Постоянни областни съвети и комисии 
 
 Областен съвет за развитие Шумен 
На заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 31.01.2011 г., както бе 

написано по-горе бе обсъден и одобрен Междинен доклад за изпълнението на 
Областната стратегия за развитие на област Шумен 2005-2013 г., както и бе обсъден и 
приет Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 
област Шумен 2005-2013 г., до остатъка от периода на нейното действие. 

 
 Постоянна комисия по заетост към Областен съвет за развитие Шумен 
Определянето, организирането и контролирането на провеждането на държавната 

политика по насърчаване на заетостта и обучението за придобиване на професионална 
квалификация на регионално равнище, чрез изпълнение на програми и мерки по Закона 
за насърчаване на заетостта е основен приоритет в работата на Комисията по заетостта 
към Областния съвет за регионално развитие Шумен. 

През периода януари-декември 2011 г. бяха проведени 4 заседания на Комисията 
по заетост. 

На заседание, проведено на 21.01.2011 г. бе съгласувано Предложението на 
Началника на Регионален инспекторат по образованието - Шумен за държавен план-
прием за държавните професионални гимназии, средни общообразователни училища и 
специални училища с паралелки за придобиване на степен за професионална 
квалификация от област Шумен учебната 2011-2012 година. 

На заседание, проведено на 15.07.2011 г. бяха обсъдени и приета информация за 
приоритетите в политиката по заетостта на местно ниво в област Шумен. 

На заседание, проведено на 28.09.2011 г., членовете на Комисията одобриха 9 
предложения за Регионални програми в област Шумен, които да бъдат включени за 
финансиране в рамките на Национален план за действие по заетостта – 2012 г. 

Чрез регионалните програми ще бъде осигурена заетост за шест месеца на 314 
безработни лица. Общата стойност на проектите е 692 421 лв., от които собствените 
средства са 48 502 лв, а останалите пари трябва да бъдат отпуснати от държавния 
бюджет. 8 от програмите са разработени от общински администрации-Шумен, Венец, 
Хитрино, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав, Върбица и Смядово, 1 е предложена 
от частна фирма и ще се реализира в община Каолиново. 

На заседание, проведено на 15.11.2011 г., бяха направени оценки за съответствие 
с регионалните приоритети на 22 проекта на работодатели, кандидатстващи по 
Национална програма “От социални помощи към заетост” за реализация през 2012 г. 
Подадените проекти предвиждат разкриване на 354 работни места. 

За изпълнение през 2012 г. на общополезни дейности бяха подадени 14 проекта, с 
които да се разкрият 300 работни места, като приоритетните дейности са основно 
почистване на речни корита, канали, дерета минаващи през населени места, 
екопатрули. 

Общинските администрации на Шуменска област участваха с 10 проекта за 284 
работни места, като наетите лица ще извършват дейности по почистване на улици, 
ремонт на дворни пространства, на детски градини и др. общински терени, ремонт и 
възстановяване на пейки и детски съоръжения, пребоядисване на стълбове на улично и 
парково осветление, премахване на нерегламентирани сметища, екопатрули, ремонт на 
настилка от тротоарни плочи, поддръжка на обществени обекти - училища, кметства, 
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дневна охрана на общински обекти, оказване на помощ в работата с ромската общност, 
социоконсултантски услуги, в т.ч. съдействие на жителите на населените места 
изразяващо се в предоставяне на консултации, касаещи административно и социално 
обслужване и др. 

Проекти за предоставяне само на социални услуги подадоха  СНЦ „Бизнес център 
Каолиново” и  ЖРС „Хаячи” Нови пазар за 10 работни места. 

От частни фирми подадоха 8 проекта за 54 работни места за дейности от 
основното производство. Дейностите, които ще се реализират са: изработка на дървени 
изделия, направа на PVC дограма, производство на безалкохолни напитки, промиване 
на кварц-каолинова суровина и почистване и смяна на ситови повърхности. 

 
 Областен съвет по условия на труд 
През периода януари-декември 2011 г. бяха проведени 2 заседания на Областния 

съвет по условията на труд. 
На заседание, проведено на 07.04.2011 г., бе разгледан Доклад за дейността на 

Дирекция „Инспекция на труда” – Шумен. 
На заседанието бяха представени добри практики на службите по трудова 

медицина от област Шумен в обслужващите от тях предприятия, във връзка с 
облекчаване на труда на работещите и опазване на тяхното здраве. 

За първа година, на 28.04.2010 г., по случай Международния ден в памет на 
загиналите при трудови злополуки, по инициатива на Областния управител се 
организира събитие, на което да бъдат отличени фирми и служби по трудова медицина 
в област Шумен. 

На тържественото заседание бяха връчени почетни грамоти на фирми и служби по 
трудова медицина в област Шумен, които са постигнали високи резултати в работата си 
за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работниците и 
служителите. 

След това бе поднесен венец пред паметната плоча на загиналите и пострадали 
при трудови злополуки в град Шумен. 

 
 Областен съвет за тристранно сътрудничество  
През 2011 г. бе проведено едно заседание на Съвета. 
На заседанието, проведено на 11.02.2011 г., бе обсъдено прилагането на 

Националния класификатор на длъжностите и професиите 2011 в сферата на 
здравеопазването. 

 
 Областна епизоотична комисия  
През 2011 г. бяха проведени  2  заседания на Комисията. 
На заседание, проведено на 10.01.2011 г., във връзка с констатиран положителен 

случай на шап по диво прасе в землището на с. Кости, област Бургас и получени 
заповеди от Министъра на земеделието и Генералния директор на НВМС, бе взето 
решение да се приложат мерки за превенция на заболяването шап по чифтокопитните 
животни на стопанства, ферми, месодобивни, месопреработвателни и 
млекопреработвателни предприятия в област Шумен: 

1. Спиране издаването на здравни сертификати за придвижване и търговия с 
държавите членки и издаването на здравни сертификати за износ за трети страни на 
възприемчиви за шап животни и зародишни продукти от такива от област Шумен. 

2. Спиране издаването на ветеринарномедицински свидетелства за 
възприемчиви за шап животни от населени места на област Шумен, с изключение на 
животни, предназначени за незабавно клане в кланици, разположени на територията на 
област Шумен. 
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3. Собствениците на животновъдни обекти на територията на област Шумен, в 
които се отглеждат двукопитни животни да предприемат мерки, свързани с режима за 
влизане, излизане и дезинфекция на хора и транспортни средства. 

4. Добитото месо в месодобивните предприятия на територията на област 
Шумен да се реализира в месопреработвателни предприятия на регион Шумен само за 
термична преработка, гарантираща унищожаването на шапния вирус. 

5. Всички предприятия, преработващи месо, добито от кланици от област 
Шумен да реализират получената продукция само на територията на регион Шумен. 

6. Суровото мляко да се насочва за термична преработка в 
млекопреработвателни предприятия използващи методи, гарантиращи унищожаването 
на вируса на шапа. 

За приетите мерки бяха информирани кметовете на общини и общинските 
епизоотични комисии. 

На заседание, проведено на 27.12.2011 г., във връзка с обявените случаи на 
нископатогенна инфлуенца тип А/ субтип Н5 бяха взети следните решения: 

1. Да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да 
се набележат спешни мерки за предотвратяване разпространението на заболяването 
инфлуенца по птиците. 

2. Кметовете на общини да разпоредят преброяване на домашните птици, други 
видове птици отглеждани на закрито в населените места. Данните да се предоставят на 
официалните ветеринарни лекари по общини. 

3. Всички домашни птици на територията на област Шумен да се държат само в 
закрити помещения, като не напускат обектите, в които се отглеждат. 

4. Собствениците на домашни птици и на други птици отглеждани на закрито: 
5. ОДБХ-Шумен да осъществява постоянен ветеринарномедицински контрол в 

птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност. 
6. Собствениците на птицевъдни обекти, кметове на населени места да уведомят  

незабавно официалните ветеринарни лекари в съответните общини за случаи на 
повишена смъртност при домашни или открити умрели диви прелетни птици. 

7. РДГ и СЛРБ да уведомят незабавно ОДБХ-Шумен за откриване на трупове от 
умрели прелетни диви и водоплаващи птици. 

8 Органите на МВР да оказват съдействие при осъществяване на контрола при 
транспорт и търговия с птици.  

За приетите решения бяха информирани кметовете на общини и общинските 
епизоотични комисии.  

 
 Областен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси  
През 2011 г. бе проведено  1  заседание на Съвета. 
На заседанието, състояло се на 15.11.2011 г. бе представен и обсъден Проект на 

Националния стратегически документ с работно заглавие „Национална стратегия за 
интегриране на ромите и други уязвими етнически групи/общности в сходна ситуация в 
България (2012-2020).  
 

 Областна транспортна комисия 
През 2011 г. бе проведено  1  заседание на Комисията. 
На заседанието, състояло се на 06.07.2011 г. бе разгледано и одобрено 

предложението, с вх. №08-03-2/01.04.2011 г. от Кмета на община Венец за допълване в 
маршрутно разписание от областната транспортна схема с нова автобусна линия 
Шумен – Ясенково, със часове на тръгване, както следва: 

от гр. Шумен – 11,25 ч. и 16,30 ч.; 
от с. Ясенково -  07,45 ч. и 12,30 ч.; 
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 Комисия за работа с предложенията и сигналите към областен управител на 

област Шумен 
В изпълнение на ПМС № 111/26.04.2011г., със Заповед № РД-15-73/03.05.2011 г. 

на областния управител бе сформирана комисия за работа с предложенията и сигналите 
на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена 
ма министерствата и на другите административни структури, които осъществяват 
административно обслужване, както и с дейността на организации, предоставящи 
обществени  услуги на територията на областта. 

През 2011 г. са проведени  6  заседания на Комисията. 
На заседанията са разгледани депозирани в Областна администрация Шумен 

сигнали от директора на РИОСВ – Шумен, относно срещу незаконосъобразни действия 
и бездействия на община Шумен; сигнали от физически лица, относно  незаконна сеч и 
продажба на дървесина, за изграждане на земеделски път, свързващ селото с 
„Базиликата” в НИАР Плиска, отказ от извършване на административна услуга от 
община Шумен; писмо от кметовете на общините Нови пазар и Хитрино, също и от 
управителя на фирмите „Геосолар Нови пазар” ЕООД и „Геосолар Каменяк” ЕООД  
Борислав Недялков,относно неизпълнение на законоустановени срокове от висши 
държавни органи, с което се възпрепятстват инвестиционни проекти и сигнал от 
Изпълнителния директор на „МБАЛ – Шумен” АД д-р Виктор Минчев, относно искане 
от кмета на Община Шумен за отстъпване право на пристрояване на сграда, построена 
върху имот – частна общинска собственост. 

Сигналите, за които няма данни, че са изпратени до компетентните органи, са 
изпратени до съответните институции за становище и извършване на проверка. 
 

2. Междуведомствени комисии 
 
Със Заповед № РД-15-50/08.03.2011 г. на Областния управител на област Шумен 

беше назначена междуведомствена комисия за определяне засегнатите участъци от 
пътната и ж.п. инфраструктура, предпазни диги и други инфраструктурни обекти, 
засегнати от вредното въздействие на водите през 2010 г., на територията на област 
Шумен. 

След извършените проверки бе изготвен обобщен доклад, съдържащ констатации 
за изземване на наносни отложения от реките, за кариери за добив на инертни 
материали. В доклада бяха направени следните заключения: 

1. Обследването на техническото и експлоатационно състояние на водните 
обекти на територията на областта се  извършва от редовната Комисия за пролетни и 
есенни проверки, която направи необходимите предписания и постави срокове за 
изпълнение.   

2. На територията на област Шумен не се установи добиване на инертни и скални 
материали от леглата на реките и принадлежащите земи на реките и водохранилищата, 
както и от крайбрежните заливни ивици на реките. 

3. На територията на област Шумен няма издавани разрешителни за ползване на 
воден обект с цел изземване на наносни отложения. 
 

Междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-15-54/14.03.2011 г. на 
Областния управител на област Шумен извърши проверка по състоянието на 
водностопански обекти и проводимостта на речните легла на територията на област 
Шумен. 

На територията на област Шумен са изградени 67 бр. язовири, от които 25 бр. 
потенциално опасни и 2 бр. хвостохранилища. Проверени са 39 бр. язовири, в т.ч. 25 бр. 
потенциално опасни и 2 бр. хвостохранилища.  
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Основно бе проверено състоянието на коригираните речни русла, стопанисвани от 
"Напоителни системи"ЕАД, клон Шумен. Проверено бе състоянието на част от речните 
корита в границите на населените места, като бе оценена проводимостта им, както и 
състоянието на част от изградените канали, предпазващи населени места от заливане 
със скатови води. Няма промяна в състоянието на критичните участъци, описани в 
доклада от есенна проверка, защото през годината не са извършени необходимите 
мероприятия за подобряване и гарантиране на нормалната им проводимост. 

Заключенията от направената проверка са следните: 
1. Всички потенциално опасни язовири са с работещи кранове на основните 

изпускатели и обемите им могат да бъдат регулирани. Изключение са язовирите Тича и 
Развигорово, чиито основни изпускатели имат технически неизправности, но и за двата 
е осигурена възможност за облекчаване (яз.Тича през водовземането за напояване-до 20 
м3/с и яз.Развигорово чрез монтирана сифонна уредба). На 7 бр. от тях е определен 
ограничен режим на завиряване. Други 3 бр. се поддържат сухи (работят в ретензионен 
режим). Беше установено, че към момента, контролните коти на завиряване са 
достигнати. Останалите потенциално опасни язовири към момента са със завиреност от 
75-100 %, като навсякъде има готовност да се облекчават през основните изпускатели 
при необходимост, а тези със завиреност 100 % се източват. Установено беше много 
лошо състояние на стената на яз. "Тервел", община Хитрино - започнал е процес на 
свличане на сухия откос на в района на възстановения участък от язовирната стена. 
Предвид това, завиряването на язовира е ограничено на ниска кота и са предписани 
спешни мерки за стабилизиране на нестабилната част от откоса. 

2. От не потенциално опасните 14 бр. язовири, на 8 бр. обема не може да се 
регулира, поради затлачени или не изградени основни изпускатели. 8 бр. от тях са 
завирени от 90 - 100 %, т.е. липсва свободен обем. Следва да се очаква, че при по-
интензивни валежи една част от язовирите ще прелеят, но местоположението им е 
такова, че едва ли биха създали аварийни ситуации. Установено беше много лошо 
състояние на язовирната стена на яз. 

"Менгишево", община Върбица - наблюдават се пропадания на земния насип по 
короната и сухия откос. Вероятната причина е започнал процес на механична суфозия 
през тялото на язовирната стена. Предписано е основно почистване на стената, за 
създаване на възможност за обстоен оглед и вземане на решение относно бъдещето на 
съоръжението. Най-вероятно ще се наложи извеждането на язовира от експлоатация. 

3. От дадените 32 бр. стари предписания се установи, че са изпълнени 22 бр., т.е. 
изпълнението е 69 %. Една част от неизпълнените предписания са свързани с 
почистването на откосите и сервитутната зона от растителност или касаят отстраняване 
на по-незначителни неизправности и нямат пряко отношение към сигурността на 
съоръженията и възможностите им за провеждане на високи води. Неизпълнени 
предписания, свързани пряко със сигурността на съоръженията се констатираха за 
язовирите: "Тервел", "Развигорово" и "Сечище". Дадени са 31 бр. нови предписания, 
като сроковете за изпълнение според важността им и реалните възможности за 
изпълнение са в периода от 31.05.2011 г. до 30.09.2011 г. 

4. Проводимостта на речните русла на разстояние 500 м след язовирните стени 
при повечето язовири е осигурена. Само при  язовир "Имренчево" беше установена 
намалена проводимост, следствие на обрастване с дървета и храсти - дадено е 
необходимото предписание. 

5. Разработени са аварийни планове и са оборудвани аварийни складове за всички 
потенциално опасни язовири и хвостохранилища. Свързочното осигуряване се 
осъществява чрез мобилните оператори, с изключение на яз."Тича" , където има 
изградена телефонна връзка. 

6. При проверката на корегираните речни участъци се констатира, че като цяло 
корекциите на реки са в състояние да проведат безпроблемно високи води близки до 
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проектната им проводимост. Установено бе, че отворите на всички мостове са 
почистени и с осигурена проводимост. Няма участъци с невъзстановени предпазни 
диги. Почистени са входните съоръжения на шлюзовете по р. Камчия. Не е довършено 
почистването от растителност на коритото на р. Врана. Има изготвена програма за 
ремонтно-възстановителни работи, която следва да бъде финансирана от МЗХ. В 
корегирания участък на р. Камчия, непосредствено след гр. Велики Преслав (участъкът 
не е възложен за стопанисване от "Напоителни системи" ЕАД има множество паднали 
или с подровена коренова система дървета, които в случай, че не бъдат отстранени 
своевременно при последващо преминаване на високи води могат да доведат до 
компрометиране на част от изградените брегоукрепителни съоръжения. 

7. От проверените реки в границите на населени места не се установиха участъци 
със силно намалена проводимост, която да е предпоставка за възникване на 
наводнения. За забелязаните места с намалена проводимост са дадени необходимите 
предписания. 

 
Със Заповед № РД-15-156/20.09.2011 на Областния управител на област Шумен 

беше назначена комисия, която извърши проверки с цел обследване на техническото и 
експлоатационно състояние на водните обекти на територията на област Шумен.   

При работата си Комисията изготви констативни протоколи с предписания. След 
утвърждаване Доклада от проверката от Областния управител, предписанията бяха 
връчени на заинтересованите лица. 

 
Със Заповед № РД-15-167/20.10.2011 г. на Областния управител на област Шумен, 

в изпълнение на Заповед № Р-230/19.10.2011 г. на Министър-председателя на 
Република България и с цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване 
нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за 
населението на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и чл. 31, 
ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията, бе назначена междуведомствена комисия за 
извършване на проверка на готовността на фирмите, имащи договорни отношения за 
зимно поддържане на републиканските пътища на територията на областта. В 
комисията участваха представители на Областно пътно управление – Шумен, ОД на 
МВР – Шумен, сектор „Пътна полиция” и Областно управление „Пожарна безопасност 
и защита на населението” – Шумен. Проверена беше готовността на фирмите в 
договорни отношения с ОПУ – Шумен. 

Съгласно договорите са локализирани 12 бази за зимно поддържане (База АМ 
„Хемус” – Нови пазар, База Шумен, База Радко Димитриево, База Миланово, База 
Веселиново, База Менгишево, База Мътница, База Белокопитово, База Хитрино, База 
Нови пазар, База Каолиново, База Никола Козлево). В тях е разположена съответната 
механизация и материали и се дават денонощни дежурства и поддържане на актуална 
информация за пътната обстановка. Предвидено е да работят минимум 90 бр. 
специализирана техника за зимно почистване. Проверена беше материалната 
осигуреност на базите, както следва: 

- за АМ „Хемус” 
  инертни материали – налични 630 тона 
  индустриална сол – налични 210 тона 
- за Пътища І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас 
  инертни материали – планирани 3000 тона 
  – налични 1903 тона 
  разсол – планирани 635 м³ 
  – налични 132 м³ 
  индустриална сол – планирани 3000 тона 
  – налични 2953 тона. 
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3. Законосъобразност на решенията на общинските съвети  
 
През 2011 г. юрисконсултите на Областна администрация Шумен са извършили 

проверка по законосъобразност на 1361 решения, взети от общинските съвети в област 
Шумен. 19 решения от тях са върнати за ново обсъждане от общинските съвети и 6 
решения са оспорени пред Шуменския административен съд. 

 
4. Отчетни доклади, бази данни на администрацията 
 
Съгласно изискванията на чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията в началото на 

годината администрацията изготвя отче в Информационната система за попълване 
на отчетните доклади за състоянието на административните структури, на адрес: 
http://sareport.government.bg.  

През месец Януари на 2011 г., определените със заповед на Областния управите 
служители на администрацията попълниха и публикуваха данни по исканите критерии.  

 
Администрацията попълва и публикува данни в Системата за самооценка на 

административното обслужване, намираща се на адрес: http://zaoform.government.bg/ 
Определените със заповед на Областния управител служители попълниха и 

публикуваха данни данни за администрацията по установени критерии.  
За отчетния период бе изготвен и публикуван 1 отчет, съответно за ІІ полугодие 

на 2010 г. 
 
В създадения Регистър на административните структури и на актовете на 

органите на изпълнителната власт се актуализират редовно данните за 
администрацията. Публикуват се конкурсите от Областна администрация Шумен.  

През 2011 г. са въведени данни за провеждане на два конкурса за длъжността 
„младши експерт” в Дирекция „АКРРДС”. 

 
 
 

ІV. ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ И ИЗБОРИ ЗА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 

 
 
Определен със заповед на Областния управител екип от служители на 

администрацията осъществи организационно-техническата подготовка на изборите за 
Президент и Вицепрезидент на РБ и на избори за общински съветници и кметове в 
област Шумен на 23 Октомври 2011 г. Основните дейности се изразяваха в: 

1. Изготвяне план-сметка за необходимите средства за осъществяване ОТП на 
избори 2011 г. 

2. Дейности по осъществяване правомощията на Областния управител по Чл. 30 
(7) от Изборния кодекс. 

3. Дейности по осъществяване правомощията на Областния управител по Чл. 71. 
(3) от Изборния кодекс. 

4. Изготвяне кореспонденция до общини и/или ОИК, свързана с предоставяне на 
информация за дейностите по подготовката и провеждането на избори 2011 г. 

5. Изготвяне, обобщаване на информация, свързана с организационно-
техническата подготовка на избори 2011 г. и изпращането й до Министерски съвет 
и/или Централната избирателна комисия. 
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6. Изготвяне заповеди, свързани с подготовката и провеждането на изборите на 
23 октомври 2011 г. и евентуален ІІ Тур. 

7. Изготвяне обществена поръчка за отпечатване на бюлетините за изборите за 
общински съветници и кметове, в съответствие със ЗОП/НВМОП и решенията и 
указанията на ЦИК. 

8. Дейности по осигуряване информация от ОИК, необходима за изготвянето на 
бюлетините за избор на общински съветници и кметове в област Шумен. 

9. Дейности по осъществяване правомощията на Областния управител по Чл. 134. 
(8) от ИК - 

10. Организация за получаване на избирателните списъци – І част и ІІ част от 
Главна дирекция “ГРАО” и транспортирането им до област Шумен. 

11. Организация на предаването на избирателните списъци до съответните 
общински администрации 

12. Организация и своевременното изпращане до общините и общинските 
избирателни комисии решения на Централната избирателна комисия и указания на 
Министерски съвет. 

13. Подпомагане дейността на общинските избирателни комисии от област 
Шумен  - осигуряване на необходимите технически средства, материали и други. 

14. Дейности по осигуряване на помощни материали за работа на общините, ОИК, 
СИК по указание на МС и/или решение на ЦИК. 

15. Разпределянето по общини на предоставените от Министерски съвет изборни 
книжа и материали (формуляри на протоколи, на извлечения и чернови от протоколи, 
методически указания, изборни урни и др.) 

16. Приемането и предаването на изборните книжа, материали и бюлетините за 
гласуване за двата вида избори на упълномощени представители на кметовете на 
общини от област Шумен и представители на ОИК. 

17. Осъществяване необходимите дейности по охрана на изборните книжа и 
материали, маршрути за транспортирането им, охрана на помещенията на ОИК и 
избирателните секции и др. 

18. Разпределението и отчитането на средствата за организационно - техническата 
подготовка на изборите за област Шумен 

19. Осъществяване правомощията на Областния управител по чл. 300 (3) от 
Изборния кодекс. 

20. Осъществяване други дейности, свързани с указания на МС и/или решения на 
ЦИК. 

 
 

V. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 
 
 
През месец април 2011 г. стартираха дейности по Националната програма 

“Старт в кариерата”. Областна администрация заяви пред Министерството на труда и 
социалната политика 2 работни места по програмата.  

Областният управител определи със свои заповеди комисия за подбор на 
кандидатите и  комисия за провеждане на интервю с номинираните кандидати.  

След провеждане на интервю с номинираните кандидати, на работа в Областна 
администрация Шумен бяха назначени двама млади специалисти за срок от 9 месеца. 

 
През 2011 г. Областна администрация Шумен заяви пред Дирекция „Бюро по 

труда” за наемане на лица по Национална програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания. 



Доклад за дейността на Областна администрация Шумен за 2011 г. 
 
 

 14 

След извършване на необходимите процедури, на работа па Програмата са 
назначени три безработни лица с трайни увреждания за срок от 2 години. 

 
 
 

VІ. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 
 
 
Основните задачи и дейността по отбранително-мобилизационната подготовка  в 

Област Шумен през 2011 г бяха насочени към: 
 Актуализиране и поддържане в готовност за изпълнение на плановете за 

привеждане и работа във военно време и документи свързани с отбранително-
мобилизационната подготовка на областта; 

 Подготовка на ръководния състав и специализираните органи за работа при 
кризи от военен и невоенен характер; 

 Поддържане в готовност на военновременните пунктове за управление и на 
системата за свръзка и оповестяване за привеждане в по-високи състояния и степени на 
готовност; 

 Разработване с общините и военните органи на отсрочките на резервисти и 
техника за изпълнение на военновременните задачи съгласно ПМС №150/30.08.2001 
г..Проверка на техниката с мобилизационна назначение на фирми и организации; 

 Организиране и носене на денонощно дежурство за оповестяване на органите 
на държавната и местната администрации за привеждане в по-високи състояния и 
степени на готовност и управление при кризи;  

 Създаване, обработване съхранение и достъп до класифицирана информация 
съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ. 

През 2011 г. бяха актуализирани плановете за привеждане на област Шумен за 
работа във военно време. На основание чл.44/4/ от ЗОВС на Република България, в 
изпълнение на ПМС 352/ от 1997 г. във връзка с настъпилите организационни и 
кадрови промени, на заседание на ОСС беше обявен със Заповед състава на Областния 
съвет по сигурност  като орган за подпомагане на Областния управител при 
провеждане на регионалната  политика по планиране и подготовка  на областта за 
отбрана.  

Беше разработен и утвърден годишен план за дейностите по ОМП. Бяха 
изпратени указания на областния управител за работа по ОМП през 2011 г. до всички 
общини от областта. 

Подготовката на ръководния състав и на органите за управление по отбранително-
мобилизационна подготовка  беше насочена към повишаване на знанията и усвояване 
функционалните задължения за мирно и военно време, регламентирани с ПМС 
351/1997 г. На 26.05.2011 г. се проведе  годишен учебно-методически сбор по 
отбранително-мобилизационна подготовка.  

Денонощното дежурство за оповестяване при привеждане на областта и общините  
от мирно на военно положение  е добре организирано в съответствие с ПМС 
№258/2005г. Дежурните стаи са оборудвани с технически средства и схеми за 
оповестяване съгласно изискванията. С дежурните се провеждаха технически 
тренировки по различните команди съгласно годишния график за тренировки. С 
дежурните беше проведен теоретичен и практически изпит по познаване и изпълнение 
на функционалните задължения и работа с кодово разговорните таблици. Ежемесечно с 
тях се провежда инструктаж по носене на дежурството. Пакетите със сигнали за 
привеждане в различни състояния и степени на готовност се съхраняват правилно. 

Полагат се необходимите грижи за поддържането на военновременната система за 
управление на областта и общините и пунктовете за управление. През 2011 г. бе 
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извършена подготовка на техниката за пролетно-лятна и есенно-зимна експлоатация. 
Проведени са необходимите профилактични мероприятия на техниката, апаратурата, 
вентилационните системи и електроагрегатите  за аварийно захранване. 

Своевременно бяха актуализирани контролните числа за отсрочване от повикване 
във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника необходими за 
изпълнение на военновременния план. До всички общини бяха изпратени указания на 
областния управител за отсрочване от повикване  във  Въоръжените сили.  

През месец септември и октомври се извърши преглед на мобилизационната 
готовност на фирмите собственици на техника водеща се на отчет в област Шумен.  

През месец декември бяха изпратени в Областен военен отдел Шумен списъците с 
резервисти и техника от Областна администрация Шумен за отсрочване от повикване 
във ВС при мобилизация за 2012 г.  

През 2011 г. в Министерството на отбраната бе изпратен отчет за разходваните 
средства за 2010 г. и заявка за финансиране на отбранително-мобилизационната 
подготовка с разчети за потребности от финансови средства за 2012 г. 

В област Шумен се спазват стриктно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. 
Извършват се задължителните годишна и месечни ревизии на РКИ. Издадени са 
допуски за работа с КИ на новопостъпили служители и са подновени допуски с изтекъл 
срок. 

 
VІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗПГРРЛ 

 
 
1. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в Областна администрация  

гр.Шумен са постъпили общо 10 (десет) искания за изплащане на еднократно 
обезщетение по реда на ЗПГРРЛ. 

2. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.. Областен управител на област 
Шумен е издал общо 8 (осем) заповеди на основание чл. 5 от ЗПГРРЛ, от които - 5 (пет) 
за изплащане на обезщетение по реда на ЗПГРРЛ, на общо 8 (осем) „правоимащи лица” 
по смисъла на ЗПГРРЛ, като общият размер на изплатените обезщетения за посочения 
период е 15856.00 лв. (петнадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). В 
посочения период Областен управител на област Шумен е издал 2 (две) заповеди, с 
които е ОТКАЗАЛ да уважи искане за изплащане на обезщетение по реда на ЗПГРРЛ, а 
по отношение на 1 (едно) искане е констатирал, че същото е недопустимо на основание 
чл. 27, т.1 от АПК, като само тази заповед понастоящем се обжалва и все още няма 
влязло в сила съдебно решение. 

3. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. Областен управител на област 
Шумен е изпратил до ЦКПГРРЛ 10 (десет) преписки. 

4. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. Областен управител на област 
Шумен не е препратил по компетентност преписки за изплащане на обезщетение по 
реда на ЗПГРРЛ. 

 
Приложение: 

1. Цели на Областна администрация Шумен за 2012 г.; 
2. Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация 
Шумен през 2011 г. 

 
 

 
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ 
Областен управител 

 


