РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Пловдив

ОТЧЕТ
за дейността на Областния управител
на област Пловдив
06 ноември 2015 г. – 31 декември 2016 година

януари 2017
ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С Решение № 865 от 6 ноември 2015 година на Министерски съвет на
Република България с министър-председател Бойко Борисов, за втори път
след мандата ми през 2011 година, бях назначен за областен управител на
област Пловдив.
За мен това бе огромна чест, но и отговорност да оправдая гласуваното
ми доверие и да изпълня поверените ми законови правомощия и функции с
подкрепата на Правителството, на министър-председателя, и разбира се, с
активното участие на целия екип на Областна администрация - Пловдив.
Днес мога смело да заявя, че усилията ми да провеждам
законосъобразно и прозрачно държавната политика на регионално ниво,
доведоха до ефективност и устойчивост във всяко едно направление, в което
заедно с екипа м и в добро взаимодействие и комуникация с представителите
на всички власти, работихме за бъдещето и просперитета на нашата област.
Благодаря за партньорството на всички общини, институции, на екипа
на Областна администрация – Пловдив и на медиите, с които работехме в
сътрудничество, за да реализираме поставените си цели, а област Пловдив да
продължава да заема водещо място в икономическия, културния и обществен
живот в страната.
Представям на всички жители на област Пловдив отчета за изминалия
едногодишен период.
С уважение,
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Областен управител на област Пловдив
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I.

ИНФРАСТРУКТУРА

Национална програма енергийна ефективност
С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет се прие Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради . Основни цели
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез
изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот
на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество
на жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни
жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на
многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на
експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие. Очаквани резултати и ефекти са намаляване разходите за отопление за
домакинствата; Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете;
По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.);Удължаване на
живота на сградата, която ще има и по-висока цена; Осигуряване на допълнителна заетост;
Установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради;
Повишаване на обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната
ефективност.
Участници в Програмата

Министерство на регионалното развитие и благоустройството - координатор
на програмата

Министерство на финансите

Българска банка за развитие

Община

Областни управители

Сдружения на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС

Външни изпълнители, избрани от общините по реда и условията на открита
процедура по ЗОП
Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради – важно направление в дейността на Областен
управител на област Пловдив
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*Данните се отнасят за периода от стартиране на програмата 02,02,2015 до
31,12,2016г.
II.
ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ
КРИЗИ
Проверки по защита от вредното въздействие на водите.
a)

Предприети действия по превенция за предотвратяване разливането на реки

През 2016 г. по заповед на Областния управител бяха извършени 2 планови и 2
извънредни проверки на участъци от реките на територията на област Пловдив.
Проверките бяха извършени от междуведомствени комисии в която участваха експерти
от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР –
Пловдив, Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/- Пловдив,
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Басейнова дирекция при ИБР, РДГ-Пловдив, Областна дирекция „Земеделие“ Областна
дирекция по горите Пловдив и др.
При всеки случай на очаквани усложнени метеорологични условия са изпращани
указания до общини, Напоителни системи, ОД Земеделие за превантивни действия и
завишен контрол върху състоянието на реките и собствените или стопанисваните от тях
хидротехнически съоръжения
б) Проверки на язовирите на територията на област Пловдив
През 2016 г. по заповед на Областния управител бяха извършени проверки
на всички потенциално опасни язовири на територията на област Пловдив.
Проверките бяха извършени от междуведомствена комисия в която участваха
експерти от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
– МВР – Пловдив, Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/Пловдив, Басейнова дирекция при ИБР, РДГ-Пловдив, Областна дирекция
„Земеделие“ , Областна дирекция по горите Пловдив и др.
Област Пловдив има готовност да посрещне зимата
В Областна администрация Пловдив във връзка с подготовката на областта
за зимния сезон 2016/2017г. и предприемане на превантивни мерки за намаляване на
последствията за населението и осигуряване нормално функциониране на
инфраструктурата, се проведе разширено заседание на Областния щаб за изпълнение на
плана за защита при бедствия. На заседанието беше създадена организация за постоянна
осведоменост и обмен на информация за състоянието на пътната обстановка при
снеговалеж и заледявания.
Семинар на Областния управител с доброволните формирования
Във връзка с приетия „План за изпълнение на Стратегията за развитие на
доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни
ситуации в Република България“ в сградата на областна администрация – Пловдив се за
проведе семинар на тема: „Роля на ръководителя на ДФ при подготовка и участие на
съответното формирование в основни дейности по защита на населението“
В семинара взеха участие кметове на общини в областта, служители от областна
и общинските администрации имащи задължения по защитата при бедствия, ръководители
на Доброволни формирования и служители от териториалните звена на ГД ПБЗН - РД
ПБЗН – Пловдив.
Съвещание на Областния управител относно изменение на Закона за защита при
бедствия и създаването на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.
Повода за провеждане на съвещанието беше изменение на Закона за защита
при бедствия и конкретно за създаването на Областни и Общински съвети за
намаляване на риска от бедствия. На настоящата среща служителите от всичките
общински и районни администрации бяха подробно запознати с новите изисквания
от г-н Валери Баранов – Главен експерт по сигурността към Областна
администрация Пловдив и г-н Йордан Михов – старши инспектор от РД ПБЗН.
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Областния управител съвместно с Военно окръжие I – степен Пловдив, организира
практическо занятие по изготвянето на заявки за отсрочване на запасни и техниказапас за длъжностните лица от областната и общинските администрации, имащи
задължения по отсрочването.
По инициатива на областния управител на Област Пловдив Здравко Димитров
във Военно окръжие I степен – Пловдив беше проведено съвместно практическо занятие
на тема: „Изготвяне на заявки за отсрочване на запасни и техника-запас“ с длъжностните
лица от областната и общинските администрации, имащи задължения по отсрочването.
Занятието беше проведено във връзка с изпълнение на Указанията на междуведомствения
съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките за отсрочване на запасни и
техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация през 2016 и 2017
година.
Присъстваха експерти от всичките 23 общински и районни администрации,
а също така и от областната администрация.
Семинар на Областния управител относно организацията за разработване на
Общински планове за действие при терористична дейност.
Целта на семинара бе да се създаде организация за разработване на
Общински планове за действие при терористична дейност. Представителите на
общините се запознаха с отговорностите на кмета на общината, при изпълнение на
Общинския план и неговите действия при различните степени на готовност за
реагиране.
На срещата взеха участие експерти от всичките общински и районни
администрации, експерти от Териториална дирекция „Национална сигурност“, а
също така и от областната администрация.
Семинар на Областния управител съвместно с Министерството на отбраната във
връзка с актуализирането на военновременните планове на общините на
територията на област Пловдив и военновременният план на област Пловдив
Областният управител съвместно със служители от Министерството на
отбраната организира работна среща в сградата на областна администрация
Пловдив със служителите изпълняващи функции по ОМП на общините на
територията на област Пловдив, служители от областна администрация и
служители на Министерството на отбраната по въпроси касаещи актуализирането
на военновременните планове на общините на територията на област Пловдив и
военновременният план на област Пловдив. На същата среща освен въпросите
касаещи военновременните планове със служителите по отбранителномобилизационна подготовка в областта, беше проведен учебен сбор
в
съответствие с годишните методически указания за дейностите по отбранителномобилизационна подготовка на страната през 2016 г.
III.
ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
III. 1. ЗАЕТОСТ
В изпълнение на своите функции през 2016 г. са извършени следните
дейности, свързани с политиката на заетостта в област Пловдив.
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1. На Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие е
приет Държавният план-прием за държавните и общинските професионални
гимназии и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в
основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за
учебната 2016/2017 г. - 50 паралелки след завършен 7-ми клас, 56 паралелки с
прием след завършено основно образование, от които 4 в СОУ, 51 в ПГ и 1 в ССУ
за ДУС „Проф. Д-р Ст. Белинов”; Прием за първа степен на професионална
квалификация: 3 паралелки в Помощни училища, 6 паралелки с първа степен на
професионална квалификация в дневна форма на обучение, от които 5 с прием след
6-ти клас, 1 с прием след 7-ми клас, 1 паралелка в ПГ за деца със специални
образователни способности. Включени са и 17 паралелки с прием след завършено
основно образование, в задочна форма на обучение за лица, работещи в
съответните направления.
2. Извършена е оценка на подадените заявки от работодатели в област
Пловдив по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Обучения и заетост”. Комисията по заетост разгледа общо 257 заявки.
Подадените заявки от работодатели се оцениха съгласно утвърдена „Методика за
подбор и оценка на подадени заявки от работодатели, кандидатстващи по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и
заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В
резултат на извършената оценка и на базата на получените точки, Комисията по
заетост класира и предложи за финансиране 52 подадени заявки от работодатели,
като общата сума за удовлетворяване на заявките е 1 640 629,92 лв. Комисията по
заетост състави и резервен списък на работодатели, подали заявки по процедура
„Обучения и заетост”, за които не е достигнало финансиране за съответнaта област.
Проектът е в процес на изпълнение.
3. Извършена е оценка и подбор на проектни предложения за включване в
Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив със следните
критерии: 1. Средногодишно равнище на безработица за 2015 г. за общината, в
която ще се реализират дейностите; 2. Средногодишен брой на регистрираните
безработни лица за 2015 г. за общината, в която ще се реализират дейностите; 3.
Потребности на работодателите от работна сила - брой заявени работни места по
проектно предложение на общината.
Подадени са проекти на регионални програми за заетост от 16 общини от област Пловдив
/не са кандидатствали общините Перущица и Стамболийски/, изготвен е проект на
Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив-2016 г., като финансовият
ресурс за нейното реализиране е в размер на 368 982 лв. Броят на работните места,
предвидени да бъдат разкрити в общините, е 138. Одобрената на Комисия по заетост
Регионална програма за заетост и обучение на област Пловдив е утвърдена от министъра
на труда и социалната политика и към настоящия момент се реализира.
4. По Национална програма „Старт на кариерата“ през 2016 г. в
Областна администрация – Пловдив са разкрити 4 (четири) работни места за
срок от девет месеца.
5. По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания през 2016 г. в Областна администрация – Пловдив са разкрити 2
работни места за срок от 24 месеца.
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III. 2. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
1. Изготвена и приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги
в област Пловдив 2016-2020 г.
В изпълнение на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
през 2015 г. и началото на 2016 г. бе разработена „Областна стратегия за развитие на
социалните услуги в област Пловдив 2016-2020 г.“ В тази връзка бе създаден оперативен
екип, чиято работа отразява тясното сътрудничество с регионалните звена на държавните
институции – МВР, РИО на МОН, ТСБ-НСИ, ТП-НОИ, РДСП, ДСП, ОЗД, местните
общински екипи, доставчиците на социални услуги и неправителствените организации,
работещи в социалния сектор. Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
област Пловдив 2016-2020 г. бе съгласувана от Областния съвет за развитие на област
Пловдив на негово заседание, проведено на 29.03.2016 г., с Решение №1, Протокол №
1/29.03.2016 г., и от РДСП – Пловдив (съгласно чл. 19 от ЗСП и чл. 36а, ал. 5 от ППЗСП)
и бе утвърдена от Областния управител.
Областна администрация – Пловдив организира провеждането и бе домакин на срещата
на 16.12.2016 г., на която г-жа Офелия Кънева – Председател на ДАЗД, запозна
представителите на органите по закрила на детето, неправителствени организации,
местните администрации, работещите с деца организации и доставчиците на социални
услуги от област Пловдив и област Пазарджик с приоритетите на ДАЗД за 2017 г.
2. Разработване на Областна стратегия за потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците на територията на област
Пловдив.
В изпълнение на чл. 196, ал. 1, 2 и 3, от Закона за предучилищното и училищното
образование, със заповед на областния управител бе създадена работна група, включваща
представители на Областна администрация – Пловдив, общините на територията на
област Пловдив, РУО на МОН, РЗИ, РЦПППО и институции в СПУО. Работната група
започна работа по изготвянето на Анализ на състоянието и потребностите от подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците от област Пловдив, въз основа на който ще
бъде разработена Областна стратегия за потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците на територията на област Пловдив.
3. В изпълнение на чл. 265 и чл. 266, ал. 1 и 3 от ЗПУО и на чл. 4, ал. 1 и 6
от „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата“, със съдействие от страна на национално
представените работодателски организации областният управител определи
представители на работодатели за членове на обществените съвети към
училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална
квалификация, на територията на област Пловдив.
III.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Изготвена и приета Областна здравна карта на област Пловдив.
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В изпълнение на Заповед № РД-02-211/26.10.2015 г. от Министъра на
здравеопазването е назначена комисия за изработване на Областна здравна карта
на област Пловдив и със Заповед № РД-02-261/17.11.2015 г. Министърът на
здравеопазването назначава за Председател на същата комисия Областния
управител на област Пловдив г-н Здравко Димитров.
В комисията участват членове от следните институции:
Районна здравна инспекция - Пловдив;
Районна здравноосигурителна каса - Пловдив;
Районна колегия на Българския лекарски съюз - Пловдив;
Районна колегия на Българския зъболекарски съюз - Пловдив;
Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни
грижи - Пловдив;
Представители на всички 18 общини от област Пловдив.
На заседание на комисията, проведено на 23.11.2015 г., се одобрява
Областна здравна карта на област Пловдив с Протокол с Изх. № РД-18265/30.11.2015 г., която включва и:
1.
Анализ на състоянието на здравната система и потребностите от здравни услуги на
населението от област Пловдив;
2.
Становище за конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина
по специалности и специалисти от професионално направление „здравни грижи“ за
осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в
извънболничната помощ;
3.
Становище за необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за
предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните
заведения в областта заедно със съответните предложения за преструктуриране на
лечебните заведения за болнична помощ в резултат на извършения анализ и становище за
необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в
областта – палиативни или други, предвидени в нормативен акт.
Изготвената и одобрена Областна здравна карта на област Пловдив е предоставена на
Министъра на здравеопазването с писмо с Изх. № РД-35-62#19/30.11.2015 г.

IV.

РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ, ПРОЕКТИ

IV. 1. РЕГИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Областният управител осъществява правомощията и функциите си при
провеждане на държавната политика в областта на регионалното и иновационното
развитие, евроинтеграцията, модернизиране на държавната администрация,
етническите и интеграционните въпроси, заетостта, социалната политика,
здравословните и безопасни условия на труд, тристранното сътрудничество,
културата,
безопасността
на
движението,
организацията
на
транспорта,
образованието и младежките дейности, като подпомага изпълнението й чрез
действащите комисии, съвети, комитети и работни групи в Областна
администрация – Пловдив, както и чрез участия във външни организации и
структури като заинтересована страна, изпълняваща всички секторни политики на
територията на област Пловдив.
1. Във връзка с работата на Постоянната секторна комисия „Тракия
икономическа зона“ към Областния съвет за развитие на област Пловдив, на
18.03.2016 година в сградата на Областна администрация - Пловдив се проведе
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заседание на тема „Професионалното образование и квалификация –
реализация на пазара на труда и активно взаимодействие с бизнеса“. Като
гости на заседанието присъстваха г-жа Менда Стоянова – депутат в 43-то Народно
събрание , г-жа Иванка Киркова - началник на Регионален инспекторат по
образование – Пловдив; г-н Румен Радев - старши експерт по професионално
образование в РИО – Пловдив; г-н Стефан Стоянов - заместник-кмет
“Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно
сътрудничество” община Пловдив; г-жа Валентина Александрова - съветник на
министъра на икономиката - Министерство на икономиката; инж. Пламен Панчев
- съуправител на Тракия икономическа зона и председател на Съвета на
директорите на Сиенит Холдинг АД; доц. д-р инж. Никола Добрев - съуправител
на „Тракия икономическа зона“ и председател на Съвета на директорите на КЦМ
2000 АД, г-жа Маргарита Боева, управител на Ноема - Агенция за маркетингови
изследвания, проф. Тодор Танев – съветник на министър-председателя на
Република България.
На срещата се обсъди тясната връзка между образованието и бизнеса и
нуждата от координираща структура между потребностите на бизнеса,
директорите на училища и държавата на местно и централно ниво. Представи се
проучване на база проведени срещи с големи компании, предимно в
преработващата и производствената промишленост на територията на област
Пловдив, като целта е установяването нуждите на бизнеса, за да може в Пловдив
да се генерира създаването на един професионален колеж, който да произвежда
кадри с по-висока степен на знания и умения. Подчерта се, че е изключително
важно училищата да станат общински, защото по този начин и Регионалния
инспекторат по образование, и общините ще имат по-ясна представа какво се
случва и така ще могат да упражняват контрол. На срещата се взе следното
решение, а именно: Да се предостави информацията от проведеното заседание на
всички общини в област Пловдив за предприемане на действия по проблемите,
свързани с професионалното образование във взаимодействие с бизнеса на
територията на всяка една община в област Пловдив.
2. Във връзка с изпълнението на държавната политика по опазване на
горите, рибата и дивеча на територията на област Пловдив и с цел осигуряване на
по-добро взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към
опазването на горите, рибата и дивеча, на основание на чл. 33 и чл. 34 от ЗЛОД и чл.
29 от Закона за рибарството и аквакултурите, със заповед на областния управител бе
създаден Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и
рибата на територията на област Пловдив, който проведе първото си заседание
на 28.04.2016 г.
На 29.09.2016 г. Областна администрация съдейства за организирането и бе
домакин на регионалната среща за обсъждане на резултатите от прилагането на
стратегическите документи за горския сектор, предложена от МЗХ.
IV.2. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
1.

Сътрудничество със Санкт Петербург, Русия
Вследствие на подписаното споразумение за партньорство от 1998 г. между
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Санкт Петербург и област Пловдив контактите между Правителството на Санкт
Петербург и Областна администрация – Пловдив се активизираха от края на 2015
година във връзка с участието на областният управител в III-я Международен
конгрес „Санкт Петербург и славянския свят“. Областният управител организира
официално работно посещение в област Пловдив от 02.03.2016 г. до 04.03.2016 г.
на делегация от Правителството на Санкт Петербург, водена от
вицегубернатора, г-н Сергей Мовчан. С цел да се подобри координацията на
сътрудничеството между двете области със заповед на областния управител бе
създадена съвместна българско-руска работна група, председателствана от
руска страна от вицегубернатора на Санкт Петербург – г-н Сергей Мовчан, а от
българска страна – от областния управител на област Пловдив. В състава й от руска
страна влизат представители на всички комитети на Правителството на Санкт
Петербург, а от българска страна – представители на общини, на национално
представените работодателски организации в област Пловдив, на висшите учебни
заведения,
на „Тракия икономическа зона“, на Общинска фондация „Пловдив
2019“, на ИКТ Клъстер – Пловдив, на Асоциация „Тракийска туристическа зона“
и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия –
регионален офис Пловдив.
В продължение на двустранните диалози работната група проведе среща с
представителите на Правителството на Санкт Петербург – г- н Алексей Василиев
и г-н Сергей Николаев от Комитета по промишлена политика, по време на визитата
им в Пловдив от 25.09. до 28.09.2016 г. по покана на областния управител.
По покана на Комитета по външни връзки към Правителството на Санкт Петербург със
заповед на областния управител бе сформирана делегация от област Пловдив, в чийто
състав бяха включени ректорите на пловдивските университети – Медицински
университет, Университет по хранителни технологии, Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите, представители на ИКТ Клъстер – Пловдив и фирма „Програмиста“
АД. Делегацията взе участие в IV-я Международен конгрес „Санкт Петербург и
славянския свят“ на тема „Ролята на информационните технологии в развитието на
градовете“, състоял се в Санкт Петербург от 28 ноември до 1 декември 2016 г.
2.
република

Сътрудничество с териториални области на Китайската народна

На 24 октомври 2016 г. в сградата на Областна администрация - Пловдив е
подписан Меморандум за установяване на побратимени областни отношения между
област Пловдив, Република България, и провинция Хайнан, Китайска народна република.
Документът е подписан от областния управител на област Пловдив - Здравко Димитров,
и от председателя на Комитета на Хайнан на Китайската народна политическа
консултативна конференция, Китайска народна република – YU XUN.
Посредством взаимоспомагателни консултации двете страни договарят
намерения за установяване на побратимени областни отношения и с подписването
на този меморандум се съгласяват да полагат съвместни усилия с цел насърчаване
на двустранния икономически и търговски поток, както и обмена и
сътрудничеството в областите на селското стопанство, туризма, логистиката,
медицинските услуги, културата и др.
IV. 3. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
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IV.3.1. Програми
През 2016 г. екипът на отдел „Координация и европейска интеграция“
изготви Програмния документ „Областно иновационно развитие на област
Пловдив 2017-2020 г.“, приет от Областния съвет за развитие на област Пловдив
на 23.11.2016 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 2/ 23.11.2016 г., и представен
за информация в т. 11 на РСР на ЮЦР на 01.12.-02.12.2016 г. Програмата
„Областно иновационно развитие на област Пловдив 2017-2020 година“ пряко
кореспондира с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
Република България 2014-2020 г. (ИСИС) и се създава въз основа на настъпили
съществени промени в секторни стратегии и сформирани пространствени
икономически обединения, които не присъстват в Областната стратегия за
развитие на област Пловдив 2014-2020 г. В документа се посочват ресурсите,
определящи иновационното развитие на област Пловдив, а именно:
информационни и комуникационни технологии; мехатроника и автоматизация на
производството; биотехнологии и продукти за здравословен живот; хранителновкусова промишленост; туристически, био-, културни и творчески индустрии,
както и медицинска и фармацевтична дейност. Интелигентното специализиране в
иновации идентифицира и средата за развитието им в индустриални зони, като
„Тракия икономическа зона“ се е превърнала в определящ фактор за ръст на
икономиката в област Пловдив. Създаването на Центрове по компетентност (ЦК)
и Центрове за върхови постижения (ЦВП) към приоритетно определените
тематични сектори в област Пловдив ще подпомогне повишаването на пазарната
ориентация на научноизследователските дейности, както и ще подобри капацитета
за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания.
Областното иновационно развитие на област Пловдив за периода 2017-2020 година
определя целите, обхващащи четирите приоритета за иновационно развитие, и е
съставна част от предстоящата актуализация на Областната стратегия за развитие
на област Пловдив 2014-2020 г.
IV.3.2. Проекти
1. Областна администрация-Пловдив е партньор по реализирания през
2016 г. проект „Заедно в служба на обществото - помощ за ромските жени
срещу домашното насилие“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм по
Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”,
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 2 “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със
специален фокус върху ромите и други уязвими групи”. Водеща организация по
проекта е Социална фондация „Инди-Рома 97“ с председател Албена Костадинова,
периодът на изпълнение на проекта е 8 месеца – от 01.09.2015 г. до 30.04.2016 г.,
бюджетът на проекта е 49 663 евро.
2. Областна администрация – Пловдив е партньор по изпълняван проект
„Музей на открито „Малтепе“ на община Марица, който се изпълнява в
партньорство и с Регионален археологически музей - гр. Пловдив. Проектът е на
стойност 805 961,61 евро и е със срок на изпълнение 18 месеца – от 28.08.2015 г.
до 28.02.2017 г. Безвъзмездното финансиране е осигурено чрез Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, Програма
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БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” по Мярка 1 „Реставриране,
обновяване и опазване на културното наследство”.
3. Областна администрация – Пловдив като асоцииран стратегически
партньор през 2016 г. спечели проект „Стратегии за интегриран,
немоторизиран, зелен и здравословен туризъм“ по договор за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
Програмата
за
транснационално
сътрудничество „Дунав 2014-2020 г.“, изпълняван от Агенцията за регионално
развитие с бизнес център за подпомагане на МСП (Пловдив, България). Проектът
започва реализацията си в началото на 2017 г.
4. През 2016 г. Областна администрация – Пловдив (ОА) кандидатства като
партньор по проектно предложение „Climate INspEctor for the balkan-Med
Area, CINEMA“ по Програма за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б
„БАЛКАНИ – СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020“ със срок на изпълнение 24
месеца. Основната цел на проект CINEMA е разработването на дигитален
климатичен атлас под формата на интегрирана Географска информационна
система (ГИС), която ще има потенциал за управление, анализ и визуализация на
информацията, свързана с климата на Балканско-средиземноморската зона, както
и с прогнозите за бъдещите климатични промени. Партньори по проекта:
Университетът
в
Патра,
Гърция;
Кипърски
технологичен
университет;
Министерство на околната среда и пространственото планиране на РМакедония;
ОА на област Централна Гърция, Гърция; ОА на област Аргирокастро, Албания;
ОА – Пловдив, България. Бюджетът на Областна администрация – Пловдив като
партньор по проекта е 244 478,75 лв. Проектното предложение към настоящия
момент не е одобрено.
5. През месец април 2016 г. Областна администрация-Пловдив
кандидатства като партньор по проектно предложение: “Fostering Territorial
VALue Chains through Innovation Strategy Discovery” – VALID“ / “Насърчаване
създаването на териториални мрежи от предприятия чрез разработени
иновационни стратегии“/ по Програма за транснационално сътрудничество
„Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, Тематичен приоритет: „Насърчаване на
заетостта, мобилността на работната сила и трансгранично социално и културно
приобщаване“ (25% от бюджета на Програмата), Приоритетна ос 1:
„Предприемачество и иновации“.
Партньори по проекта:
1.
Търговската камара в гр. Драма, Гърция
2.
Търговската камара в гр. Ираклион, Гърция
3.
Търговската камара в гр. Пафос, Гърция
4.
Търговската камара в гр. Тирана, Албания
5.
НПО от Бивша Югославска Република Македония
6.
Търговската камара в гр. Солун, Гърция
7.
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, България.
Целта на проекта VALID е осъществяването на подхода на ЕС към проектиране на
политиката за развитие на съседните региони чрез създаване на стойностни вериги, които
работят трансрегионално и се оптимизират отвъд местно ниво, като се възползват от всяка
характеристика на регионите. Дейностите по проекта включват 6 работни пакета: 1.
Управление и координация на проекта; 2. Комуникации и разпространение на
постигнатите резултати; 3. Изготвяне на Регионални иновационни стратегии; 4.
Създаване на "стойностни мрежи"; 5. Изграждане на междурегионални мрежи за
сътрудничество; 6. Изводи. Бюджетът на Областна администрация-Пловдив като
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партньор по проекта е: 182 283,36 лв. със срок за изпълнение 24 месеца. Проектното
предложение към настоящия момент не е одобрено.
6. Областна администрация – Пловдив се включи с институционалната си
подкрепа в проектно предложение BG05M2ОP001-1.001 ”Изграждане и развитие
на Центрове за върхови постижения (ЦВП)”, финансирана по оперативна програма
“Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с наименование
Център за върхови постижения “Храни и биотехнологии за здраве”
(FoodBioHealth). Изключителното значение за изграждане на ЦВП в област
Пловдив е концентрацията на природни, научни и бизнес ресурси в сферата на
биоиндустрията чрез възможността за осъществяване на взаимна обвързаност
между научните постижения и нуждите на промишлеността и агропроизводството.
Университетът по хранителни технологии – Пловдив (УХТ) е водеща организация
в партньорство с Аграрния университет – Пловдив, Пловдивския университет
“Паисий Хилендарски” и Медицинския университет – Пловдив. Проектното
предложение е внесено за разглеждане и оценка на 23.01.2017 г. в УО на ОПНОИР
2014-2020 г.
7. В партньорство с Областна администрация Пазарджик се подготвя и ще се
реализира и проект за междуобластна велоалея, която ще бъде изцяло финансирана от
европейски програми. Проектът ще има важно значение за развитието на велотуризма в
района, защото ще бъде изграден по коритото на река Марица, като на няколко места ще
има кътове за отдих и места за почивка и пикник.
8. Сред инициативите на Областна администрация Пловдив бе и проектът за
„Унифицирана нормативна уредба на областните администрации“. Идеята на
проекта, че би следвало да има еднакви правила на работа (вътрешни правила) и норми
касаещи всички Областни администрации, предвид идентичната дейност, структурата,
организацията на работа и състава, както и източника на бюджетни средства. По идея на
служители в Областна Администрация Пловдив, стартира инициатива за изработване на
единна нормативна уредба за всички Областни администрации. Това максимално ще
подобри оперативната работа на администрацията, както и предлаганите
административни услуги. Към момента към инициативата официално са се
присъединили Областите: Добрич, Враца, Видин, Габрово, Шумен, Кюстендил,
Благоевград, Монтана, Пазарджик, Варна, Русе, Софийска област и Пловдив. На този
етап в Областна администрация Пловдив е разработена онлайн платформа, в която ще се
случва комуникацията, обмен на данни и дискусии.
V. ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
През 2016 година Областният управител на област Пловдив
председателства две заседания на Регионалния съвет за развитие на Южен
централен район (РСР на ЮЦР), като във второто заседание участва и
Регионалният координационен съвет на ЮЦР. Регионалният съвет за развитие е
орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в ЮЦР.
Регионалният координационен комитет осигурява ефективна и ефикасна
координация и взаимодействие при изпълнение на програмите, съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР.
Първото заседание Регионалния съвет за развитие на Южен централен
район се проведе на 09-10 септември 2016 г. в град Хисаря при следния дневен ред:
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1.
Откриване на заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/на Южен
централен район /ЮЦР/. Приемане на дневния ред.
2.
Определяне на член от РСР на ЮЦР в състава на комитета за координация на
прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие“.
3.
Начални ресурси и възможности за пълноценно използване на материалните води
в ЮЦР.
4.
Представяне на опита при използване на минералните води на територията на
общини от Южен централен район. Проблеми и преспективи.
5.
Демографско развитие – проблеми на ЮЦР.
6.
Актуални въпроси за развитието на Национална астрономическа обсерватория
„Рожен“.
7.
Задължения на областните и общинските органи на управление и
взаимодействието им с институциите в системата на предучилищното и училищното
образование съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от
01.08.2016 г.
8.
Задължения на областните и общински администрации, съгласно Закона за защита
при бедствия, в сила от 22.06.2016 г.
9.
Представяне на проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне,
съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за
пространствено развитие по чл.7 б-г от Закона за регионалното развитие.
10.
Обсъждане на постъпило предложение от Форум „Гражданско участие“ за поефективно участие на Регионалния съвет за развитие в процеса на регионална
координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от фондовете
на Европейския съюз.
11.
Представяне на информация относно изпълнението на решения на РСР на ЮЦР от
предходни заседания.
12.
Обсъждане и приемане на проект на Годишната индикативна програма за
дейността на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район през 2017 г.
13.
Предложение за решение на РСР на ЮЦР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие.
14.
Други.
По-важни решения, които бяха взети на заседанието, са:
РЕШЕНИЕ № 5: Регионалният съвет за развитие на Южен централен район да изпрати
писмо до БАН с настояване за осигуряване на средства за подобряване на материалнотехническата база на НАО „Рожен“.
РЕШЕНИЕ № 6: Регионалният съвет за развитие на Южен централен район да изпрати
писмо до управлявация орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“20142020 г. във връзка с финансовите проблеми на НАО „Рожен“, с което да се търсят
възможности за решаването им.
РЕШЕНИЕ № 7: Регионалният съвет за развитие на Южен централен район възлага на
представителя на РСР на ЮЦР в Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г. да предостави проблема с осигуряване на финансиране
на НАО „Рожен“ на предстоящо заседание на Комитета.
РЕШЕНИЕ № 11: РСР на ЮЦР настоява пред РИОСВ на територията на ЮЦР да оказват
съдействие за по-бързо разглеждане и произнасяне по постъпилите план-извлечения за
промяна вида на сечта за борови насаждения, в които е констатирано съхнене на
дървостоя, както и своевременно да бъдат уведомявани съответните собственици
(държавни горски или ловни стопанства, общини, физически лица и сдружения) за взетите
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решения или становища по представените план-извлечения за промяна вида на сечта за
боровите насаждения.
Второто заседание на Регионалния съвет за развитие съвместно с
Регионалния координационен съвет на Южен централен район се проведе на 01-02
декември 2016 г.в Еко хотел „Здравец“, област Пловдив, при следния дневен ред:
1.
Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и
Регионалния координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/. Приемане на
дневен ред.
2.
Избор на заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.01.2017 г. –
30.06.2017 г. под председателството на областния управител на област Смолян.
3.
Задължения на областните управители по отношение на процедурите, свързани с
реализацията на Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради.
4.
Представяне и обсъждане на Последваща оценка на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г.
5.
Представяне на дейности и мероприятия в Пловдив във връзка с „Европейска
столица на културата 2019“.
Представяне на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“
6.
Представяне на информация относно изпълнението на решения на РСР на ЮЦР от
заседание, проведено в гр. Хисаря, касаещи развитието на Национална астрономическа
обсерватория „Рожен“.
7.
Представяне на информация относно изпълнението на взети решения на РСР на
ЮЦР за ГКПП „Рудозем – Ксанти“ и вземане на допълнителни решения за този
стратегически за страната и Южен централен район обект.
8.
Електронните умения и електронно лидерство в Пловдивска област:
„Тех парк Оптела“ – гр. Пловдив и Индийския институт за Хардуерни технологоо
(ИИХТ)
Създаване на етичен фонд за ИТ предприемачество (електронно лидерство).
9.
Информация относно предстоящата четвърта процедура по присъждане на „Етикет
за иновации и добро управление на местно ниво.“
10.
Иновативни телекомуникационни решения на Vivacom за българския град.
11.
Представяне на информация за хода на операциите по оперативните програми,
съфинансирани от фондовете на ЕС към м. ноември 2016 г. и въздействието им върху
социално-икономическото развитие в Южен централен район.
12.
Обсъждане и съгласуване на доклад за областно иновационно развитие на област
Пловдив 2017-2020 г., допълващ Областната стратегия за развитие на област Пловдив за
периода 2014-2020 г.
13.
Докладване и обсъждане на проблем на област Пазарджик във връзка със:
Затруднен достъп до обект от националната енергиина система ВЕЦ Сестримо. Състояние
на общинския път №000098 с. Сестримо – ВЕЦ Сестримо и мерки за възстановяване на
участъка от него.
14.
Други.
Актуален въпрос за развитието на изнесено обучение на Медицински университетПловдив по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Рехабилитатор“ в гр.
Пазарджик.
15.
Предложения за решение на СРС на ЮЦР за осигуряване публичност на приетите
решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие.
По-важни решения, които бяха взети на заседанието, са:
РЕШЕНИЕ № 3: В постановлението за изпълнението за държавния бюджет на Република
България за 2017 г. предлагаме да бъде включен следният текст:
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Предвидените в централния бюджет средства за обновяване на наблюдателната апаратура
в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ към БАН се предоставя на
обсерваторията не по–късно от 30 март – 30 април 2017 г. чрез бюджета на БАН.
РЕШЕНИЕ № 4: 1. Регионалният съвет за развитие и Регионалният координационен
комитет на Южен централен район потвърждава, че отварянето на прехода с Република
Гърция при ГКПП „Рудозем – Ксанти“ /по направленията Пловдив – Смолян – Рудозем –
границата – Ксанти/ е приоритетен за икономическото и социално развитие на страната и
Южен централен район. Пунктът съгласно спогодбата и нуждите е за всички видове
пътници и товари.
2. В духа на европейските проинципи и постигнатите спогодби межди Република
България и Република Гърция, Регионалният съвет и Регионалният координационен
комитет на Южен централен район настоява пред Министерския съвет, Министъра по
управление на средствата от ЕС и чрез представителите от българска страна в съвместния
комитет за наблюдение на програма Европейско териториално сътрудничество Гърция –
България, да постави въпроса пред гръцките компетентни власти за приоритетно
изграждане на пътната връзка от границата до Димарио и отваряне на границата при
ГКПП „Рудозем – Ксанти“ в най-кратки срокове.
3. Настоява от страна на компетентните институции на двете държави да се предприемат
всички необходими действия за гарантиране на изискуемите дейности и съвместно
отваряне на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ по време на българското председателство на ЕС, а
именно:
- За българската страна – осигуряване на необходимата подкрепа, включително
дофинансиране на обекта;
- За гръцката страна – съобразяване с предложения срок и завършване на основното
строителство в тези срокове.
4. Предлага да се формира работна група с ясен график от страна на РСР на ЮЦР и Регион
Източна Македония и Тракия по тези и други важни двустранни въпроси.
РЕШЕНИЕ № 5: Регионалният съвет и Регионалният координационен комитет на Южен
централен район подкрепят областните управители на Кърджали, Смолян и Хасково за
кандидатстване със стратегически проект по Програмата за сътрудничество.
VI.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

ВЪРХУ

Осъществяването на контрол и координация при изпълнението на актовете
и действията на ръководителите на териториални звена (ТЗ) на изпълнителната
власт на територията на област Пловдив се осъществява на основание на чл. 31, ал.
1., т. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 17 от Общите
правила за подобряване на работата на областните администрации, утвърдени със
Заповед № Р-95/12.04.2011 г. на Министър-председателя на Република България.
Системният контрол на ТЗ се осъществява чрез периодично изискване на
информация за дейността на структурите на централната изпълнителна власт, като
през 2016 г. доклади са внесли 21 териториални звена на територията на област
Пловдив, а именно:
1.
Районна здравноосигурителна каса РЗОК – Пловдив;
2.
Агенция Пътна Инфраструктура – ОПУ – Пловдив;
3.
Държавна агенция закрила на детето - Пловдив;
4.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция за
национален строителен контрол – Пловдив;
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5.
Национална агенция за приходите – Териториална дирекция на НАП – Пловдив;
6.
Регионален инспекторат по образованието – РИО – Пловдив;
7.
Областна дирекция по безопасност на храните – ОДБХ;
8.
Регионална дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“;
9.
Министерство на околната среда и водите – Регионална инспекция – Пловдив;
10.
Национален осигурителен институт НОИ – Пловдив;
11.
Министерство на земеделието и храните МЗХ. Национална служба за съвети в
земеделието – териториален областен офис – Пловдив;
12.
Министерство на околната среда и водите. Басейнова дирекция „Източно
беломорски район“;
13.
Министерство на земеделието и храните МЗХ. Областна дирекция „Земеделие“ –
Пловдив;
14.
Министерство на земеделието и храните МЗХ. Изпълнителна дирекция по горите
– Пловдив;
15.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Пловдив;
16.
Служба по вписванията – Пловдив;
17.
Държавен фонд „Земеделие“ – Областна дирекция – Пловдив;
18.
Министерство на финансите. Агенция „Митници“ – Пловдив;
19.
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Пловдив;
20.
Комисия за регулиране на съобщенията;
21.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Отдел „Рибарство и контрол“
Южна България – гр. Пловдив.
Въз основа на постъпилата информация през 2016 г. не е възникнала необходимостта да
се отправят препоръки до съответния министър за подобряване на дейността на
определено териториално звено в област Пловдив. Подобряването на отчетността и
координацията на териториалните звена на изпълнителната власт цели проследяване и
подкрепа на изпълнението на всички секторни политики в развитието на област Пловдив.
VII. АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

И

КАНАЛИЗАЦИЯ

НА

През предходната година, дейността на Асоциация по ВиК – Пловдив се ръководи от
Областния управител на област Пловдив в качеството му Председател на същата,
подпомаган от служители назначени в Асоциацията.
През 2016г. бяха проведени три заседания на Общото събрание на АВиК– Пловдив,
както и една работна среща.
1.
Заседание № 1, проведено на 28.01.2016г.
 Съгласно чл. 198п, ал.1 от ЗВ, във връзка с чл.34, ал.2 от Правилника на Асоциациите,
се подписа Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане
със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив
 Сагласува се допълнителен бизнес план, изготвен от ВиК ЕООД–Пловдив, поради
удължаване на регулаторният период с една година, (до 2016 г.) по силата на § 14 от ПЗР
на ЗИД на ЗВ/изм. ДВ,бр. 58 от 2015г./
 Даде се разяснение относно прилагането на чл.4.4 от Договора и предоставянето на
публичните активи от членовете на Асоциацията по ВиК на ВиК ЕООД за стопанисване,
поддържане и експлоатация.
2.

Заседание №2, проведено на 27.04.2016г.
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 Прие се годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 година;
 Прие се годишния отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив
за 2015 година
 Прие се бюджета на Асоциация по ВиК - Пловдив за 2016 година
 Даде се разяснение относно новопридобити активи – ВиК системи и съоръжения от
членовете на АВиК Пловдив, които следва да бъдат предоставени на ВиК ЕООД Пловдив по реда и условията на чл. 4.4 от Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги
на потребителите срещу заплащане със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД.
3.
Заседание № 3, проведено на 12.08.2016г.

В изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация се прие препоръчителен размер на
вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г., в размер на 19999 /
деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет / лв.

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, се съгласува Бизнесплан на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за следващия
пет годишен регулаторен период - 01.01.2017 г. – 31.12.2021г.

Даде се съгласие за изпълнение на проект „Интегриран воден проект за водите
на гр. Пловдив – Етап I“, с бенефициент Община Пловдив, по процедура №
BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.“, като в точката беше инкорпорирано вземане на решение за
предаване на активите финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.
Пловдив, при спазване на приложимото европейско и национално законодателство,
включително и на законодателството за държавните помощи, както и взимане на решение
за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание
чл. 7.1 (г) от Договора, с който на община Пловдив да бъде прехвърлена отговорността за
осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.

Даде се съгласие за изпълнение на проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград,
България“, с бенефициент Община Асеновград, по процедура № BG16M1OP002-1.006
„Изпълнение на ранни ВиК проекти“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020
г. , с инкорпорирано в него предложение за вземане на решение за предаване на активите
финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане
и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, при спазване на
приложимото европейско и национално законодателство, включително и на
законодателството за държавните помощи, както и предложение за приемане на решение
за сключване на анекс към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
между Асоциацията и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание
чл. 7.1 (г) от Договора, с който на община Асеновград да бъде прехвърлена отговорността
за осъществяване на инвестиция в активите, предмет на проекта.
4.
На 09.12.2016г. във връзка с предоставени от Оператора списъци със
счетоводни данни и изпращането на същите към съответните членове на Асоциацията се
проведе среща в изпълнение на чл.12.2 от Договора. На същата се поставиха въпроси
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относно прилагането на §9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ( изм. и доп. ДВ, бр.15 от 2015г.) относно
счетоводното отписване на публични активи от баланса на Оператора респективно
завеждането на същите в баланса на съответния член на АВиК, както и за актуализирането
на списъците със счетоводни данни относно собствеността и отчетните стойности на
публичните активи.
5.
През 2016г. до Оператора са изпратени Уведомления по смисъла на чл.4.4(г)
от Договора относно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на на
следните ВиК системите и съоръжения:
„Воден резервоар и помпена станция“, изградена в поземлен имот №105215, за
който е образуван УПИ XVI – „Помпена станция“ с НТП „Производствен терен“
„Пречиствателна станция – модулна“, изградена в поземлен имот №105219, за
който е образуван УПИ X – „Производствена и складова дейност“ с НТП „Производствен
терен“, находящи се в землището на с. Стряма, община Раковски.
Строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/- гр. Кричим“.
Обектът е въведен в експлоатация и разрешен за ползване в съгласно ЗУТ.
Строеж „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа на гр. Кричим, с подобект „Доизграждане, реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа находяща се в уличната
мрежа на гр. Кричим, строеж „Водоснабдяване и канализация на квартал „Крайречен“, гр.
Кричим с подобект „Канализационна мрежа на квартал „Крайречен“, гр. Кричим и Главен
канализационен колектор II А участък от Главен колектор до РШ1“ и подобект
„Водопроводна мрежа на квартал „Крайречен“, находяща се в уличната мрежа на гр.
Кричим, въведен в експлоатация и разрешен за ползване съгласно ЗУТ.
VIII. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
През изтеклата година , са съставените актове за публична и частна
държавна собственост са 196 броя, от които 95 броя за публична държавна
собственост и 101 броя за частна държавна собственост.
Съставени са 257 броя заповеди, с които са отписани от книгите за държавните имоти –
317 имота. В полза на общините са издадени 201 заповеди, във връзка с § 42 от ПЗР на
ЗИД на ЗОС, 26 броя на физически лица и 30 броя на юридически лица.
Издадени са 756 броя удостоверения: за наличие или липса на съставен акт за държавна
собственост; за наличие или липса на реституционни претенции и наличие на заповед за
отписване от актовите книги на държавните имоти.
Със заповед на Областния управител са извършени инвентаризация на имотите на
Областния управител и е установено състоянието им.
Постоянно действащата комисия за управление, контрол, опазване и
стопанисване на държавните имоти, под управление на Областния управител е
провела 19 заседания, за всяко от които е съставен протокол, утвърден от
Областния управител. Във връзка с работата на тази комисия се извършват огледи
на място за някои имоти, след което се подготвят заповеди и договори за отдаване
под наем, в зависимост от взетото решение.
Проведени са 2 броя търгове за отдаване под наем на имоти – частна държавна
собственост – помещения на ул. „Победа“ №21, гр. Пловдив и I етаж от къща, находяща
се на „Ц. Лавренов“ №5 в Стария град - Пловдив.
С договор изх. №ДС-17-10/13.07.2016 год., имота на ул. „Васил Левски“ № 50, гр. Пловдив
е предоставен безвъзмездно за управление на Комисията за защита на потребителите до
отпадане на необходимостта.

20

С договор изх. №ДС-17-15/12.09.2016 год. са предоставени безвъзмездно за
управление 4 броя имоти под управление на Областния управител, а именно:
56784.510.243, 56784.510.245, 56784.510.247 и 56784.510.250, находящи се на бул.
„Пещерско шосе“, гр. Пловдив на Министерството на здравеопазването, за
нуждите на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД.
Със заповед на Областния управител е отнет имот от Министерството на
отбраната, поради отпаднала нужда на бул. „Шести септември“ №140, гр. Пловдив,
след което е предоставен безвъзмездно за управление за срок от 10 години на
Българска телеграфна агенция /БТА/, за нуждите на кореспондентското й бюро в
град Пловдив.
С договор изх. №ДС-17-17/06.10.2016 год. на Областния управител, на
основание Решение на МС №675/11.08.2016 год. е учредено на община Пловдив
безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – публична държавна
собственост, къща „Ламартин“ на ул. „Княз Церетелев“ № 19, СГЧ за срок от 10
години.
Проведени са 12 заседания на комисията за разпореждане с имоти, частна
държавна собственост, като са разгледани 43 броя преписки.
Преписки за безвъзмездно предоставяне в собственост на държавни имоти – публична
държавна собственост, под управление на МЗХ – 3 броя:
- в собственост на община Първомай, на основание Решение на МС
№800/21.09.2016 год. са прехвърлени 2 броя имоти на ПГСС „Васил Левски“.
Процедурата приключва с издаване на двустранен договор, който се вписва в
съответната СВ и тристранен протокол за предаване и приемане на имотите.
- в собственост на община Пловдив, на основание Решение на МС
№825/29.09.2016 год. са предоставени два броя имоти – дворно място и сгради на ПГ по
вътрешна архитектура и дървообработване на ул. „Гладстон“ № 70 и ПГ по хранителни
технологии и техника на бул. „Васил Априлов“ № 156. Изготвен е двустранен договор,
вписан в СВ – Пловдив и тристранни протоколи за предаване и приемане.
- в собственост на община Садово, на основание Решение на МС № 821/29.09.2016
год. се предоставя поземлен имот №000460 с площ 811,995 дка, находящ се в с.Катуница.
Договора е вписан под условия, посочени в решението на МС и записани в самия договор.
Извършени процедури по ликвидиране на съсобственост – 4 броя:
между физически лица и МЗХ - земеделска земя в с. Боянци, община Асеновград;
между физическо лице и Областния управител за 1/3 ид. част от поземлен имот с
идентификатор 56784.520.29 на бул. „Шести септември“ № 165, гр. Пловдив;
- между физически лица и МЗХ за пи с идентификатор 56784.11.179, находящ
се в гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе – 5 километър“;
- извършена е доброволна делба от УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД в качеството му
на съсобственик заедно с Областния управител в недвижим имот с идентификатор
56784.510.252 по КК и КР на гр. Пловдив.
Извършени са продажби на държавни имоти по реда на Закона за държавна
собственост на следните имоти:
- имот във вилна зона, представляващ УПИ XIII, кв.6 по плана на с. Белащица,
община Родопи;
- имот в с. Труд, община Марица, представляващ сграда с идентификатор
73242.100.41;
- продадени 2 броя имоти, под управление на Областния управител, находящи се
в гр. Пловдив, район Северен, чрез Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол – София.
Издаване на заповеди по чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ за одобряване на ПУП-
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парцеларни планове за линейни обекти на техническата инфраструктура на
територията на повече от една община в област Пловдив – 4 броя.
Одобрени са парцеларни планове за следните обекти: „Улични ВиК мрежи за УПИ II20.78, 20.77, 20.76 Обществено обслужване-частно училище, местност „Ветрогона“,
землище на с. Марково, община Родопи“, преминаващи през териториите на две общини:
Пловдив и Родопи; “Подземен кабел 20 kV от п/ст. 110/20 kV ТЕЦ Пловдив до РУ 20 kV
(Осрам) в УПИ 225.154 (ПИ 225.872), землище на с. Труд, Община Марица“, попадащ в
териториите на две общини: Пловдив и Марица; “Подземен кабел 20 kV от ВЕЛ
„Водоснабдяване“ до нов БКТП в ПИ 010084 в землището на гр. Перущица“, попадащ в
териториите на две общини: Стамболийски и Перущица; „Два броя кабелни линии 20 kV
– 400mm2 от КРУ № 9 и № 24 на п/ст 110/20 kV „Станимъка“ до място на бъдеща възлова
станция в ПИ 011377, собственост на „Тракия икономическа зона“ АД, в местност
„Капсида“, землище на гр. Куклен“, попадащ на територията на две общини: Асеновград
и Куклен, в област Пловдив.
Одобряване на инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за обекти
на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с
регионално значение, и заповеди за допълване на разрешения за строеж – 3 броя.
Поддържане на Регистъра на техническите паспорти на строежите, и вписване на
внесените в областна администрация паспорти – 2 броя. Този регистър и вписването на
техническите паспорти се създава в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Участия в комисии по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за разглеждане и приемане на
плановете за земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, постъпилите възражения, и комисии по §4к,
ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменения на планове на новообразуваните имоти по общини
– 9 броя.
Проверки по обявени преписки за изменения на действащи ПУП – 7 броя.
Общинските администрации ни обявяват преписките за изменение на подробните
устройствени планове, касаещи имоти държавна собственост, за което се прави проучване
в отдел ДСРР и се предприемат съответните действия за защита на държавните имоти,
управлявани от областния управител.
Участие в междуведомствени комисии и работни групи при осъществяване
функциите на Областния управител в областта на регионалното развитие, устройство на
територията и защита от вредното въздействие на водите. Междуведомствените комисии,
назначени от областния управител на област Пловдив за проверка проводимостта и
състоянието на речните корита, извън границите на населените места – проверени са 47
участъка на реките Стряма, Марица, Стара река, Потока, Чая и др., като са съставени и
подписани 17 протокола.
По въпроса с водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада Въча се извърши следното:
Проведени 3 работни срещи за проучване и определяне на допълнителен вариант на
идейния проект, който да оптимизира и подобри техническите и икономически параметри
на проекта, като редуцира трасетата на водопроводи и оптимизира площадките на
съоръженията и диаметрите на тръбопроводите и стойността на обекта.
Съвместно с областен управител и екип от специалисти е извършен цялостен обход на
ново трасе и площадки за съоръженията, вкл. 2 бр. независими водовземания, довеждащи
водопроводи до пречиствателна станция за питейни води до гр. Кричим, площадка на
пречиствателната станция, трасе на външния водопровод от ПСПВ до водоемите при с.
Първенец, алтернативна площадка на водоемите и алтернативно трасе на хранителните
водопроводи от водоемите до гр. Пловдив.
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Работна среща в АГКК - Пловдив, ПЗ Стамболийски и ПЗ Родопи, уточняване на имоти
които се засягат от трасета на линейните обекти и площадки за ПСПВ и водоеми в
землища Кричим, Устина, Перущица, Брестовица и Първенец - предоставени скици и
изготвен регистър на засегнатите имоти.
Относно проблема с водоснабдяване на гр. Кричим и с. Устина:
Участие в проведена на 07.01.2016г. в Община Кричим работна среща за разрешаване на
проблема с недостига на питейна вода, ръководена от министъра на енергетиката, с
участие на зам. министър на енергетиката, изп. директор на НЕК ЕАД, представители на
МРРБ, МЗХ, Предприятие „Язовири и каскади“, Предприятие „Водноелектрически
централи“, директор на Басейнова дирекция при ИБР-Пловдив, изп. директор на
Напоителни системи ЕАД София, управителя на ВиК ЕООД Пловдив, управителя на НС
ЕАД Клон Марица Пловдив, кмета на община Кричим, представители на ОА-Пловдив,
ЦДУ – ТДУ Юг при ЕСО ЕАД и др.
Участие в заседание на създадена работната група проведено на
11.01.2016г. в Министерство на енергетиката. На първо заседание е взето решение
за възстановяване на съществуващите два прага на р. Въча в района на ПС Кричим
- Устина и изграждане на още един, с цел възстановяване на дебита на
водоизточниците (2 шахтови кладенеца).
След изготвяне на писмо от страна на Областен управител за предоставяне на средствата
чрез бюджет на МРРБ, финансовите средства бяха получени.
Проведени планови комисии – пролетна и есенна, съответно по Заповед №
РД-22-23/04.05.2016г. и Заповед № РД-22-45/20.09.2016г. и извънредни комисии–
по конкретни сигнали, които не търпят забавяне, съответно по Заповед № РД-229/15.03.2016г. и № РД-22-56/24.11.2016г.
Проверени са проблемни участъци от реките Марица, Стряма, Чая, Потока, Стара
река, Манастирска, Първенецка, ГОК „Карадере“ (землища Маноле, Манолско Конаре и
гр. Раковски), Отводнителен канал ГОК „Азмака“ (землища на с. Д. поле и Р. Конаре,
община Калояново и гр. Раковски), отводнителен канал Чешнегирово, отводнителен
канал гр. Съединение.
Изготвени са общо 17 протокола, включващи предписания за 47 участъка от
проверените водни обекти, с конкретни предписания към задължените лица и срокове за
изпълнение.
Утвърдените протоколи са предоставени на задължените лица за изпълнение и на
членовете на комисията за контрол, съобразно техните компетенции.
Изготвени 4 бр. доклади до областен управител (по 4-те заповеди) и 2 бр. доклади
до министъра на вътрешните работи, съгласно изискванията на Заповед №РД50/22.03.20016г. на министър-председателя на РБ.
В изпълнение на изискванията на чл. 140, ал.5, във връзка с ал.4, т.3, буква „е“ от
ЗВ през 2016 г. от Междуведомствената комисия по заповед № РД-22-23/04.05.2016 г. е
извършен оглед и е приет почистеният некоригиран 6-км участък от коритото на р. Въча,
с начало 500 м под горен изравнител на ВЕЦ „Въча1“ и край - водохващане при ВЕЦ Въча
1 над регулация на гр. Кричим, във връзка с възложената през есента на 2015г. от Областна
администрация- Пловдив обществената поръчка за почистване на растителността в този
участък от реката.
Подготовка

и

участие

в

организирана

на

22.11.2016г.

в

Областна

23

администрация Пловдив работна среща с участие на представители на МЗХ,
МОСВ-Басейнова дирекция-Пловдив, Напоителни системи ЕАД София,
Напоителни системи ЕАД Клон Марица Пловдив, РИОСВ-Пловдив за
своевременното възстановяване на застрашените от вредното влияние на водите
коригирани речни участъци и защитни съоръжения, както и за координиране на
действията на институциите, свързани с реализиране на тези мерки. В резултат на
срещата са възстановени нарушените защитни диги на р. Потока, землище с.
Радиново, община Марица.
Подготовка и участие (инж. Митко Стойчев - като зам. председател) в
междуведомствена комисия по чл. 138 „а“, ал.3 от Закона за водите по заповед № РД-2222/04.05.2016 г. на областен управител за годишната проверка на техническото и
експлоатационното състояние на потенциално-опасни язовири на територията на област
Пловдив.
В периода м. май - м. юни 2016 г. са проверени 44 потенциално-опасни язовира.
Изготвени са 44 протокола и доклад до областен управител. Утвърдените протоколи са
предоставени на задължените лица за тяхното изпълнение и на членовете на комисията за
контрол, съобразно техните компетенции.
В Областна администрация Пловдив се поддържа актуалното състояние на
следните регистри, за чието своевременно актуализиране следи стриктно Областният
управител, и които са публично достъпни на адрес www.opendata.government.bg :
Регистър на имотите - държавна собственост, предоставени за управление на
Областния управител на област Пловдив и съставени АДС;
Областна транспортна схема – област Пловдив
Регистър на язовирите на територията на област Пловдив
Регистър на военните паметници на територията на Област Пловдив.
IХ.
КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА РЕШЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ
ВЛАСТИ
За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. в Областна администрация – Пловдив са
получени, въведени в програма АИС „Архимед“, разпределени за контрол по
компетентност и след това архивирани общо 4 579 броя решения на общинските съвети
от област Пловдив. Т.е. административен контрол по реда на чл.45, ал.4 ЗМСМА е
упражнен от Областния управител на област Пловдив по отношение на 4 579 броя
решения, получени от 18 общини на територията на област Пловдив, а именно:
№

ОБЩИНА

Получени
решения

Брой
заседания

Върнати
решения

1
2
3
4
5
6
7
8

Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Лъки

552
590
141
115
433
116
221
96

22
15
13
14
14
11
20
12

2
10
5
5
32
0
8
6

Оспорени
решения по
съдебен ред
0
0
0
0
2
0
0
0
24

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Марица
Перущица
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Сопот
Стамболийски
Съединение
Хисаря
ОБЩО:

460
96
139
223
504
154
104
294
126
215
4 579

14
18
14
14
20
12
13
24
18
18
286

6
7
2
6
4
3
2
15
6
8
127

0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
5

Като незаконосъобразни поради неспазване на изискванията за законосъобразност
на административните актове по чл.146, т.1 –т.5 от Административно-процесуалния
кодекс са върнати за ново обсъждане в общинския съвет в процедура по чл.45, ал.4
ЗМСМА общо 127 броя решения, при упражнено правомощие „административен
контрол“ от страна на Областния управител, в съответствие и с правната норма на чл.31,
ал.1, т.5 от Закона за администрацията.
На първо място, като причина за иницииране на производство по чл.45, ал.4 от
ЗМСМА, в над 50% от случаите, се посочва съществено нарушение на материално-правни
разпоредби - основание за незаконосъобразност по смисъла на чл.146, т.4 от АПК, което
обичайно е придружено от липса на фактически и правни мотиви в предложението на
вносителя, т.е. на второ място по честота на причините за незаконосъобразност се явява
немотивираност на административния акт и съществено нарушение на изискванията на
обоснованост по см. на чл.59, ал.2, т.4 АПК – основание за незаконосъобразност по
смисъла на чл.146, т.2 АПК.
На трето място като основание за незаконосъобразност по смисъла на чл.146, т.3
от АПК се откроява същественото нарушение на административно-производствените
правила при издаване на административните актове на общинските съвети, изразяващо се
преди всичко в неспазване на императивния 14-дневен срок по чл.80 от АПК във вр. с
чл.26, ал.2 ЗНА /редакция до 04.11.2016 г./ при оповестяване в сайта на общината на
проекти за нормативни административни актове от местно значение – правилници и
наредби.
На четвърто място, под 10% от случаите, причина за незаконосъобразност на
приетия административен акт от местния орган на самоуправление се явява
несъответствието с целта на закона – основание за незаконосъобразност по смисъла на
чл.146, т.5 от АПК и на пето място, в единични случаи, представляващи прецедент,
причина за незаконосъобразност до степен на нищожност на административния акт, се
явява липсата на материална компетентност на общинския съвет при приемане на
съответното решение - основание за незаконосъобразност по смисъла на чл.146, т.1 от
АПК.
В обобщение, в контекста на представения анализ, се налагат следните изводи:
местните органи на самоуправление в 18 общини на територията на област Пловдив като
цяло притежават ясна преценка за материалната си компетентност в пределите на
правомощията си от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
X.
ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И
НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
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Във връзка с организацията и произвеждането на Избори за президент и
вицепрезидент и национален референдум, насрочен с Указ № 279 на Президента
за 6 ноември 2016 г., Областният управител заедно с екипа на Областна
администрация, изпълни законосъобразно и в срок ангажиментите си по
организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите и
националния референдум. В административна област Пловдив действат две
Районни Избирателни Комисии - РИК16-гр.Пловдив и РИК17-Пловдив Област.
Избирателните секции на територията на областта са 1010бр. ,а избирателите
611 259 души. При добра координация и комуникация, бяха осъществени в срок
всички дейности и ангажименти на институцията при провеждането на двата тура
на изборите на 6 и 13 ноември 2016 г.
XI.
УЧАСТИЕ
УПРАВИТЕЛ

В

ИНИЦИАТИВИ

С

ПОДКРЕПАТА

НА

ОБЛАСТНИЯ

1. БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАМПАНИИ
По инициатива на областния управител беше проведен Благотворителен концерт
на AGBU Sofia Chamber Orchestra, със специалното участие на Хайгашод Агасян и
тенора на пловдивска опера Ивайло Михайлов, чрез който бяха събрани средства за
животоспасяваща операция на Златка Александрова, дългогодишен гримьор и перукер в
Държавна опера - Пловдив. Концертът се състоя на 23 февруари от 19 часа в Концертна
зала – Пловдив, а средствата бяха преведено в специалната сметка на Златка
Александрова.
Под патронажа на Областния управител на гр. Пловдив, г-н Здравко Димитров и
синдикалните дружества на СФСМВР на територията на град Пловдив бе организирана
благотворителна вечер „С обич за децата, в памет на бащите герои”. Целта на
събитието беше набиране на средства за децата на загиналите и пострадали по време на
изпълнение на служебните си задължения служители на МВР на територията на гр.
Пловдив. Кампанията в град Пловдив е част от целогодишната и традиционна кампания
на Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) - „С обич за децата, в
памет на бащите герои”. Благотворителното мероприятие се проведе на 07.12.2016г.
във фоайето на Областна администрация Пловдив. Зад каузата застанаха известни
български художници и спортисти, които предоставиха произведения на изкуството и
спортни вещи с автограф. Средствата от продажбата им бяха дарени на децата на
загиналите и пострадали служители в МВР.
2. ИНИЦИАТИВИ
За втори път по време на двата си мандата като Областен управител, Здравко
Димитров събра дейци на науката, образованието, изкуството и културата, ректори и
директора на училища, експерти в областта на културното наследство, читалищни и
музейни работници, издатели, членове на творческите гилдии и представители на
културните институти и медии, галеристи, актьори, певци, художници, общественици и
депутати от Пловдив и областта на тържествено честване Деня на Светите братя Кирил и
Методий, 11 май. Тържеството се състоя и в навечерието на най-красивия, найемоционалния и най-чистия българскипразник, 24 май, почитан от всеки българин,
защото възхвалява духа на българската просвета, култура и славянската писменост, а
Обласният управител има немерението да превърне събитието в традиция.

26

Областният управител Здравко Димитров връчи почетни грамоти на учениците
Аврам Христов и Асен Будаков от ПГ "Златю Бояджиев" гр. Брезово, които чрез бързата
си реакция спомогнаха да бъде спасен човешки живот, за благородството, човечността,
смелостта и себеотрицанието им. Областният управител връчи почетни грамоти на
младите баскетболисти от БК „Академик Бултекс 99“, които станаха републикански
шампиони до 12 години на турнира в Ботевград.
Областният управител Здравко Димитров се срещна с деца и младежи с
интелектуални затруднения и лично ги запозна с работата си, както и със задълженията
на служителите на Областна администрация Пловдив. Срещата, която се проведе в
приемния ден на Областния управител, се осъществи по желание на сдружение
„Паралелен свят“, чиято основна дейност е да подкрепя семейства на деца и младежи с
увреждания и да развива самозастъпничеството като форма на интеграция и
подобряване на качеството им на живот. Посещението беше част от проекта „Знам и
мога“, който има за цел да подготви самозастъпниците и подкрепящите ги за
упражняване, отстояване и защита на гражданските права на младежите с интелектуални
затруднения.
3. ОФИЦИАЛНИ ВИЗИТИ
През месец декември 2015 година областният управител беше на посещение в
Санкт Петербург и беше сред делегатите на III Международен конгрес „ Санкт
Петербург и славянския свят“. Посещението бе по покана на Губернатора на Санкт
Петербург Георги Полтавченко и вице-губернатора Сергей Николаевич Мовчан.
Областният управител направи и три визити в Китай. Той посети Шанхай и
два пъти беше в гр. Шенжен. През 2015 година Здравко Димитров бе част от бизнес
делегацията, която съпътства официалната визита на министър-председателя
Бойко Борисов в Китай. Той взе участие българо-китайския инвестиционен форум,
организиран от Българската агенция за инвестиции. Г-н Димитров и водената от
него делегация бе на посещение в Шенджен по покана на кмета СЮ Цинг-н Сю и
посети града във връзка с провеждащия се от 16 до 21 ноември 2016 година хайтех панаир.
През изминалата година областният управител имаше многобройни срещи и
ползотворни разговори с посланиците на Израел, Белгия, Швеция, Италия, Франция,
Йордания и др.
XIV. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Приемен ден
Приемния ден на областния управител се провеждаше регулярно през
годината. Гражданите подаваха своите сигнали, мнения становища, поставяха
различни по характер въпроси и искаха съдействие. На приемните дни присъстваха
юрисконсулти и директори на дирекции, които също съдействаха за по – бързото
и ефикасно разрешаване на проблемите в населените места на област Пловдив.
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