Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Добрич

1
Цели за 2009 г.

1 Съдействие и
координация на
действията за
ускорена
модернизация на
държавата,
изграждане
икономика на
знанието,
повишаване
квалификацията
на работната сила
съгласно
Стратегията за

2
Дейности

Постоянно обучение на служителите от
администрацията, включително
обучение за превенцията и
противодействията на корупцията и
етиката в държавната администрация.
- Обучителен курс „Основи на ISO
27001:2005. Вътрешни одитори” – 3
служители;
- обучителен семинар „Успешна
интелигентност на съвременния
административен сътрудник.
Управление при съвременна криза”9 служители..
- обучителен семинар по Проект

3
Резултат

Повишаван
е
квалификац
ията на
служителите,
необходима за
бързото и
качествено
обслужване
на

4
5
Индикатор за
Индикатор за
изпълнение
самооценка
1.напълно
Индикатор
Индикатор
постигната цел
за текущо
за
/100 %/
състояние
целево
2.задоволително
състояние
/ отчетен в края
на
постигната цел /50
/заложен в
2008 г. /
и над 50 %/
началото
3.незадоволителн
на 2008 г./
о постигната цел /
под 50 %/

15 бр.

14 бр.

Задоволително
постигната цел
93,3%
.

1

растеж и работа
на Европейския
съюз
-

-

-

-

-

-

„Анализ на прилагането на
„Методически указания за публичночастно партньорство (ПЧП)” – 2
служители
обучение на тема „Облигационно
право – Договори на
администрацията”, проведено в гр.
Пловдив организирано от Институт
по правни науки към Българска
академия на науките и обучение на
тема „ Оперативни програми към
Европейските структурни
инструменти” организирано от
Министерство на финансите – 1
служител
семинар на тема „Комуникативна
култура и етично поведение на
служителите от областните и
общински администрации" – 2
служители
кръгла маса на тема: „Ефективност и
прозрачност на административната
дейност” в гр. Варна – взеха участие
2 служители
дискусионен форум на тема
„Антикорупционна политика на
администрацията” – 3 служители
Обучение на тема „Цикъл на
управление на обществените
поръчки. Законова рамка и
методически указания, процедури и
документи” – 4 служители
Информационен семинар „Публично-

гражданите
и юридическите лица.
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частно партньорство – състояние и
възможности” – 4 служители
Общо получени сертификати – 14 бр.
Брой жалби за лошо администриране на
услугите в областна администрация

Поддържане на критерии и процедури за
надежден контрол и отчетност на всички
нива в администрацията
Постигнат е напредък в следните
направления:
1.По проект А08-12-21-С/02.02.2009
г. „За прозрачни и открити областни и
общински администрации” на
Областна администрация Варна,
финансиран по Оперативна програма
Аминистративен капацитет,
съфинансиран от ЕС чрез
Европейския социален фонд:
• Монтирана е информационна
табла с попълнени примерни
бланки за предоставяните
административни услуги в
Областна администрация Добрич;
• Монтирана е указателна табела
на входа на Областна
администрация Добрич;
• Изработени са и се
разпространяват брошури с
информация за реда за
предоставяне на всички

Съкращаване сроковете за
обслужване
на гражданите и юридическите
лица

0 бр.

0 бр.

Напълно
постигната цел
100%

Срок за
извършване
на
администра
тивна
услуга –
средно 12
дни

Срок
за
извършване
на
администра
тивна
услуга
–
средно 20
дни

Задоволително
постигната цел
60 %
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•

•

•

•

административни услуги, срокове
и такси; необходими документи,
правно основание, - 250 броя;
Въведен е „гласов портал” в
областни администрация Добрич,
който при набиране на телефон
058/ 690 230, 690 231предоставя
на гражданите информация за
административните услуги:
необходими документи, срок за
изпълнение, такса, работно
време, телефон за информация,
допълнителна информация;
Въведена е система за
електронно подаване на
заявления, жалби, молби и
запитвания от гражданите и
юридически лица в сайта на
Областна администрация Добрич;
Разработена в рамките на проекта
„Комуникационна стратегия за
прозрачно
управление
и
превенция на корупцията в
областните
и
общински
администрации”, .която е в процес
на
въвеждане
в
Областна
администрация Добрич
Разработена в рамките на проекта
„Модел за противодействие и
борба с корупцията в областните
и общински администрации”,
който е в процес на въвеждане в
Областна администрация Добрич.
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2 Електронно
правителство и
информационни
технологии

2. По програма Трансгранично
сътрудничество между Румъния и
България 2007-2013 е запланувано
да бъде инсталиран през 2010 г. в
Областна администрация Добрич
един информационен терминал със
сензорен дисплей. Той ще бъде
разположен на достъпно място за
ползване от гражданите, и ще
предоставя достъп до интернет
страниците на управляващия орган
на програмата, МРРБ, Съвместния
технически секретариат в гр.
Калъраш, страницата на самата
оперативна програма, страниците на
Областните администрации в
България /в т.ч. и Областна
администрация Добрич/ и Окръжните
съвети в Румъния – допустими по
програмата.
Прилагане изискванията на ISO
9001:2000 и ISO 27001:2005.
В резултат на контролен одит,
проведен от страна на „СЖС България”
ООД в периода 29-30.10.2009 г., бяха
отразени следните второстепенни
несъответствия по Международен
стандарт ISO 27001:2005:
• Неподходяща защита от пожар.
Сървърната
зала
няма
пожарогасителна система; няма
пожарозащитна стена;
• Персоналът има административни

Повишаван
е
качеството
на услугите
и
сигурността
на
информацията, чрез
намаляване
на
второстепеннните

Брой второстепенни
несъответстви
я – 10 бр.

Брой
второстепен
ни
несъответст
вия – 3 бр.

Напълно
постигната цел
333%
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права на техните работни компютри.
В административно обслужване и
Главния счетоводител: персоналът
има
възможност
да
сменя
настройките на скрийн-сейвъра,
например времето за включване и
дезактивиране на паролата.

несъответстви
я по ISO
9001:2000 и
ISO
27001:2005

В резултат на контролен одит,
проведен от страна на „СЖС България”
ООД в периода 29-30.10.2009 г., беше
констатирано следното второстепенно
несъответствие по Международен
стандарт ISO 9001:2000:
 Няма достатъчно обективни
доказателства (записи за
резултатите от последна
калибровка/проверка) за
използвания термо-хигрометър
№30291175, включен във ФК 7.6.2.
През
2009
г.
Областна
администрация
Добрич
участва
в
качеството си на партньор в Проект
№А09-31-107 „По-добро обслужване
чрез
електронно
управление
в
Северозападен
(СЗ),
Северен
централен (СЦ) и Североизточен (СИ)
райони за планиране” на Областна
администрация Плевен, финансиран по
ОП „Административен капацитет”. Целта
на проекта е подобряване на качеството
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на административното обслужване на
гражданите и бизнеса в региона чрез
развитие на електронно управление.
Планирани дейности през 2010 г.:
• Ре-инженеринг на работните процеси
на предоставяне на административни
услуги, свързани с управлението на
държавната и общинска собственост,
както и на предоставяните услуги по
проектите на пилотните области Добрич,
Ловеч и Габрово;
• Разработване на вътрешни правила
за документооборота на електронни
документи и документи на хартиен
носител;
• Реализация
на
електронни
и
комплексни административни услуги по
държавна и общинска собственост.
3.Подобрява-не
координа-цията
между
териториалните
структури на
централ-ната
власт и органите
на местно самоуправление и
местната администрация

РехабилиПодкрепа на проекти за аварийно - Подобрена
възстановителни
работи
и инфраструк- тирани 70
тура
км,;
рехабилитация на пътищата
Извършената в Област Добрич
рехабилитация
и
изкърпване
на
републикански пътища е с обща
дължина 341,9 км., която обхваща само
тези, извършени с бюджета на Областно
пътно управление Добрич. В това число
не са включении рехабилитирани
пътища, които са извършени по други
програми, финансирани от ЕС или други

изкърпване
на 450 км.
пътища

Рехабилитирани 14,3
км.
изкърпени
327,6 км.

Незадоволително
постигната цел
20,8%
Задоволително
постигната цел
72,8%
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донори.
Списък на обектите от област
Добрич рехабилитирани и изкърпени
през 2009 г.:
РПС – Добрич,
рехабилитирани/изкърпени общо
107,6 км., стойност 1771522 лв. :
 Път ІІ-27 до с.Орлова могила на
км.51+810, с дължина 0,1 км. и
стойност 74 105 лв., асф.смес
171,3 т.;
 Път ІІ-97 участък „Обход Добрич”
от км. 7+900 до км.16+500, с
дължина 8,6 км. и стойност 7 025
лв., асф.смес 25,0 т.;
 Път ІІ-97 участък „Обход Добрич”
от км.0+000 до км.9+400, с
дължина 9,4 км. на стойност
75 450 лв., асф.смес 150,8 т.;
 Път ІІ-71 участък „Силистра –
Добрич” с дължина 20,0 км. на
стойност 20 739 лв., асф.смес 62,0
т.;
 Път ІІ-71 участък „Добрич-БатовоОброчище” от км. 88+600 до км.
112+600, с дължина 24,0 км. на
стойност 16 225 лв., асф.смес 48,0
т.;
 Път ІІІ-7105 участък „ЖитницаДобрич” от км.13+100 до 34+100, с
дължина 21,0 км. на стойност
94 266 лв., асф.смес 270,0 т.;
 Път ІІІ-7105 участък „Балик-
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Пчелник” от км.2+370 до 7+230, с
дължина 4,9 км. на стойност
1399251 лв., асф.смес 3209,4 т.;
 Път ІІ-27 участък „ОдринциДобрич” от км.63+900 до 70+200, с
дължина 6,3 км. на стойност 27976
лв., асф.смес 94,8 т.;
 Път
ІІ-29
участък
„ДобричГен.Тошево” от км.60+300 до
64+860, с дължина 4,6 км. на
стойност 41518 лв., асф.смес 18,4
т.;
 Път ІІІ-2702 участък „ОдринциВедрина” от км.0+000 до 8+800, с
дължина 8,8 км. на стойност 14967
лв., асф.смес 44,6 т.
РПС – Балчик,
рехабилитирани/изкърпени общо
171,8 км., стойност 1493225 лв.:
 Път ІІІ-2963 участък „БелгунСърнино” от км.0+000 до 10+000,
с дължина 10,0 км. на стойност
280601 лв., асф.смес 852,0 т.;
 Път ІІІ-901 участък „БългаревоКаварна” от км.0+000 до 3+300, с
дължина 3,0 км. на стойност 21221
лв., асф.смес 64,8 т.;
 Път І-9 участък „Гр.РумънияКаварна” от км.0+000 до 46+900, с
дължина 46,9 км. на стойност
23007 лв., асф.смес 64,0 т.;
 Път ІІ-27 участък „Добрич-Балчик”
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от км.87+200 до 107+600, с
дължина 20,4 км. на стойност 9915
лв., асф.смес 28,5 т.;
Път
ІІ-71
участък
„БатовоОброчище” от км.113+000 до
119+000, с дължина 6,0 км. на
стойност 6471 лв., асф.смес 18,0
т.;
Път
ІІ-27
участък
„БалчикПристанище” от км.107+000 до
112+000, с дължина 5,0 км. на
стойност 15400 лв., асф.смес 43,5
т.;
Път ІІІ-296 участък „Ген.ТошевоКаварна” от км.30+200 до 42+200,
с дължина 12,0 км. на стойност
322938 лв., асф.смес 970,3 т.;
Път ІІІ-901 участък „ШаблаБългарево”
от
км.3+000
до
35+900, с дължина 32,9 км. на
стойност 43422 лв., асф.смес
126,0 т.;
Път ІІІ-901 участък „Каварна- І-9”
от км.36+100 до 38+600, с
дължина 2,5 км. на стойност 605
лв., асф.смес 3,0 т.;
Път ІІІ-2961 участък „КонареБелгун” от км.0+000 до 24+200, с
дължина 24,2 км. на стойност
644973 лв., асф.смес 1651,2 т.;
Път
ІІІ-2904
участък
„Зах.Стояново - Дуранкулак” от
км.32+200 до 38+000, с дължина
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5,8 км. на стойност 5897 лв.,
асф.смес 30,0 т.;
Път І-9 участък „Дуранкулак Езерец” при км.17+440, с дължина
0,1 км. на стойност 9487 лв.,
асф.смес 44,0 т.;
Път ІІІ-2963 участък „БелгунСърнино” от км.10+000 до 13+060,
с дължина 3,0 км. на стойност
109288 лв., асф.смес 403,5 т.

РПС – Ген.Тошево,
рехабилитирани/изкърпени общо 62,5
км., стойност 2174565 лв.:
 Път ІІІ-2963 участък „СърниноСпасово” от км.16+600 до 21+400,
с дължина 4,8 км. на стойност
500772 лв., асф.смес 1837,0 т.;
 Път ІІІ-9701 участък „ПреселенциСърнино” от км.22+300 до 37+340,
с дължина 15 км. на стойност
1047489 лв., асф.смес 3153,6 т.;
 Път ІІ-29 участък „Ген.ТошевоКардам-ГКПП” от км.84+000 до
84+300, с дължина 0,3 км. на
стойност 75357 лв., асф.смес
294,7 т.;
 Път ІІІ-2904 участък „КардамСпасово” от км.0+000 до 16+700, с
дължина 16,7 км. на стойност
450178 лв., асф.смес 1366,4 т.;
 Път ІІІ-2903 участък „Ген.ТошевоИзворово” от км.0+000 до 12+200,
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с дължина 12,2 км. на стойност
43679 лв., асф.смес 123,3 т.;
 Път ІІІ-2963 участък „Ген.ТошевоКаварна” от км.5+000 до 18+500, с
дължина 13,5 км. на стойност
57090 лв., асф.смес 171,0 т.
Областна администрация Добрич
оказа подкрепа и съдействие за
кандидатстване по Програмата за
трансгранично сътрудничество между
Румъния и България 2007-2013 г. с
Проект за изграждане на трансграничен
туристически
път
между
община
Крушари, област Добрич и община
Бъняса, окръг Констанца.
На
22.04.2009
г.
беше
организирана българо-румънска работна
среща в Областна администрация
Добрич.
На
нея
взеха
участие
заинтересовани страни по проекта –
Национална
агенция
„Пътна
инфраструктура” в качеството си на
партньор по проекта, Областно пътно
управление Добрич и община Куршари.
Областна администрация Добрич оказа
съдействие за получаване на Писмо за
подкрепа от Министерство на външните
работи за реализация на проект за
изграждане
на
трансграничен
туристически
път
между
община
Крушари и община Бъняса. Проектът
беше съгласуван и с Министерство на
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вътрешните работи, което не възразява
по
отношение
на
започване
на
строителството на пътя, като пътят може
да пресича българо-румънската граница
след присъединяване на Р.България и
Р.Румъния
към
Шенгенското
споразумение. На работната среща в
Областна
администрация
Добрич
представителите
на
Национална
агенция
„Пътна
инфраструктура”
предадоха на водещия партньор –
Окръжен съвет Констанца формуляра за
кандидатстване
с
необходимата
информация с приложени документи и
проучвания
за
рехабилитация
на
отсечка
от
българска
страна
с.Александрия – с. Коритен – с.
Северняк, с дължина 8,47 км. водеща до
границата, което представлява Първи
етап
от
строителството
на
трансграничния път. На 30.04.2009 г.
беше подаден проектът в Съвместния
технически секретариат–гр. Калъраш от
Окръжен съвет Констанца, в качеството
си на водещ партньор. В момента са
провежда оценка на проектите. На
страницата
на
Програмата
за
трансгранично сътрудничество между
Румъния и България, са публикувани
избраните проекти за финансиране,
които са подадени до 31.01.2009 г.
По искане на кмета на община Ген.
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Тошево беше подготвено писмо до
Областно
пътно
управление
за
включване на следните пътища в
ремонтната програма за 2010 г.: път II 29
Добрич – Генерал Тошево от км.52+200
до км.68+500; път III 9701 Преселенци –
Горица - – Великово – Сираково–
Сърнино от км.22+300 до км.37+300; път
III
2963
Вранино–Белгун–Сърнино–
Спасово от км.16+600 до км.21+400; път
III 2903 Генерал Тошево–Изворово–
Красен–Росица от км.0+000 до км.2+450
и от км.29+200 до км.32+700.
По предложение кметовете на
общините от областта беше изготвено
писмо до НА „Пътна инфраструктура” с
информация за острата необходимост
от рехабилитация и ремонт на конкретни
пътища от републиканската пътна
мрежа на територията на област
Добрич.
Изготвено е писмо до НА „Пътна
инфраструктура”
във
връзка
с
предложение за прекласиране на път
II–29 Добрич-Варнаи от второкласен
път на първокласен път с цел
подобряване
на
експлоатационнотехническите
параметри,
и
организацията на движението на път ІІ
– 71 Добрич-Оброчище (изграждане на
ново трасе – (обход Батово) с дължина
6,100 км.
Беше
взето
участие
в
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организацията и провеждането на
кръгла маса в областна администрация
на
тема:
„Транспортната
инфраструктура – приоритет в работата
на Областна администрация Добрич” с
участието на изпълнителния директор
на НА „Пътна инфраструктура” и
представители
на
общините
от
областта.
По молба на кмета на община
Крушари беше изготвено писмо до
Областно
пътно
управление
за
включване на следните пътища в
ремонтната програма на АПИ за 2010 г.
: III-293 с.Коритен – с. Северняк и III –
7001 с. Коритен – с. Капитан
Димитрово.
По искане на кмета на община
Ген. Тошево беше изготвено писмо до
Министъра на регионалното развитие и
благоустройството с копие до Агенция
„Пътна
инфраструктура”
относно
осигуряване на проектна готовност и
реализация на югоизточен обходен път
на град Генерал Тошево. С писмото се
поиска съдействие от Министъра за
включване изграждането на пътя в
програмата
„Ново
(капитално)
строителство” на АПИ за 2010 г.
Във връзка с подадена жалба в
Народното събрание от жители на с.
Одринци
относно състоянието на
уличната настилка на ул. „Десета” в
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селото, беше изготвено писмо до
Председателя на Комисията по правата
на човека, вероизповеданията, жалбите
и петициите на гражданите относно
проведена тристранна среща между
Областния управител, кмета на община
Добричка и кмета на с. Одринци. В
резултат на проведената тристранна
среща е извършен ремонт, като е
направена шосировка на улицата и към
момента тя е проходима при нормални
условия.
През отчетния период експерти от
отдел „РРАК” участваха в работата на
Държавна приемателна комисия (ДПК)
за
приемане
на
строеж
„Брегоукрепително съоръжение дамба
Албена- Балчик”, община Балчик, област
Добрич, както и в анализа и дейностите
за изпълнение на Решението на ДПК в
частта му от Точка №3 относно
съставяне на Акт за публична държавна
собственост
за
съоръженията
и
задтилието на дамбата и последващата
кореспонденция с МРРБ.
Работено е по проблеми свързани
с инвестиционен проект за обект
„Изграждане
на
брегоукрепително
съоръжение срещу морската абразия на
ПИ 284 и ПИ 116 като част от голфкомплекс в землището на с.Божурец,
община Каварна” на Фирма „Трейшън
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клифс голф енд спа резорт” АД, София.
Служители от Областна администрация
участваха в съвместна комисия с
РДНСК- Добрич и други по установяване
на фактическото текущо състояние за
наличие на строителни дейности по
обекта.
Съвместно с представители на
други администрации беше съставена
междуведомствена
комисията
по
установяване
състоянието
на
канализационен колектор от ПСОВ
„Албена” на територията на с.Краневопроблемни участъци на територията на
морски
плажове
„КраневоМеждународен детски лагер” и „Краневоюг”.
Във връзка с изпълнение на
Заповед №РД-11-10-449/30.12.2008 год.
бе съставена комисия за установяване
на състоянието на обект–постройка,
описана в Акт за публична държавна
собственост №3215/07.07.2004 год.,
находящ
се
на
територията
на
пристанище „Балчик”, гр.Балчик, община
Балчик. На основание на разпоредбите
на Закона за устройство на територията,
бяха предприети последващи действия.
Във връзка с изпълнението на
разпоредбите от Закона за опазване на
околната среда и чл.14, ал.1 и ал.4 от
Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и за
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ограничаване на последствията от тях,
експерти от отдела участват в работата
на комисиите инспектиращи обекти на
територията на област Добрич.
Служители от отдела взеха
участие при първоначално анализиране
и идентифициране на проект на
обединение, водено от ЦАПК „Прогрес” Сдружение с идеална цел „ТЕХПРО” за
проект „Технологичен парк „Прогрес” по
финансова линия BG161PO003-1.2.01
„Подкрепа за създаване на технологични
паркове” по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика”.
През отчетния период бе оказано
съдействие
за
осъществяване
(депозиране) на няколко проекта на
партниращи организации- Институт по
океанология- Варна, Висше училище
„Международен
колеж”Добрич
(финансиране по Програмата за малки
проекти към Глобалния екологичен фонд
с проект „“Пилотен модел за устойчиви
енергоефективни
решения
в
образователни
институции”),
на
Търговско
промишлената
палатаДобрич
(относно
създаването
на
рибарски
групи
по
мярка
4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане на
местните стратегии за развитие и
покриване на оперативните разходи на
рибарските групи”) и др.
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ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО
УСТРОЙСТВО
Изготвяне на документация по
издаване
на
разрешителни
за
строителство
на
територията
на
областта.
За отчетния период са изготвени 3
броя разрешения за строеж и 2
забележки
към
съществуващи
разрешения за строеж, свързани с
конструктивна промяна на фундаменти
на ветрогенератори:
- разрешение за изграждане на малка
ветрова електроцентрала с 4 брoя
ветрогенератори всеки по 1,5 МW и
кабелни линии 20 кV в землището на с.
Поручик Чунчево, община Каварна и в
землището с. Горичане, община Шабла
по заявление на фирмите „Еко Парк
Уинд Пауър”, ЕООД, „Хаекон” ЕООД и
„АЙС” ЕООД от град Варна;
- разрешение за изграждане на кабелна
линия 20 кV в землището на община
Каварна и община Шабла по заявление
на фирма “УП България 1” ЕООД – гр.
София;
- разрешение за изграждане на оптична
кабелна
свързаност
от
сървърно
помещение в землището на с. Kамен
бряг, община Каварна, област Добрич до
съществуваща кабелна шахта на „БТК”
АД по ул. „Нефтяник” , град Шабла,
област Добрич по заявление на фирма
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“УП България 1” ЕООД – гр. София;
- забележка, свързана с конструктивна
промяна
на
фундаментите
на
ветрогенераторите към разрешение за
изграждане
на
малка
ветрова
електроцентрала
с
4
брoя
ветрогенератори всеки по 1,5 МW и
кабелни линии 20 кV в землището на с.
Поручик Чунчево, община Каварна и в
землището с. Горичане, община Шабла
по заявление на фирмите „Еко Парк
Уинд Пауър”, ЕООД, „Хаекон” ЕООД и
„АЙС” ЕООД от град Варна;
- забележка, свързана с конструктивна
промяна
на
фундаментите
на
ветрогенераторите към разрешение за
строеж
на
малка
ветрова
електроцентрала – 3 х 1,5 MW в в
землището на с. Поручик Чунчево и
кабелна линия 20 kV от ГРУ до ЖР
стълб при подстанция Шабла, кабелна
линия от ЖР стълб до килия № 18,
реконструкция
килия
и
монтаж
Персонова бубина.
1.Изготвяне на документация по
издаване на заповеди за: одобраване на
инвестиционни проекти, одобряване на
парцеларни планове учредяване право
на
прокарване
и
преминаване,
разрешения
за
изработване
на
парцеларни планове и удостоверения за
въвеждане в експлоатация на строежи.
Изготвени 3 броя заповеди за
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одобрение на инвестиционни проекти по
заявление на фирмите „Еко Парк Уинд
Пауър”, ЕООД, „Месомаркет” ЕООД и
„АЙС” ЕООД от град Варна във връзка с
издадена забележка към разрешение за
строеж № 04/04.09.2008 г., относно
съществени промени в инвестиционните
намерения (конструктивна промяна на
фундаментите на ветрогенераторите).
2. Изготвени на разрешения за
изработване на парцеларен план:
- по заявение на фирма „Акорн Енерджи”
ООД – град Варна за изграждане на
кабелна линия 20кV в землищата на с.
Храброво, община Балчик и с. Одърци,
община Добричка;
- по заявление на фирма „Еко Енерджи
Добрич” за изграждане на линейна
инфраструктура,
представляваща
подземен електропровод в землището
на с. Камен бряг до възлова станция гр.
Шабла в землището на с. Камен бряг,
община Каварна, землището на гр.
Шабла и в землището на с. Тюленово,
община Шабла.
3. Изготвени на заповеди за
одобрение на парцеларни планове:
- за изграждане на кабелна линия 20кV в
землищата на с. Храброво, община
Балчик и с. Одърци, община Добричка
по заявение на фирма „Акорн Енерджи”
ООД – град Варна;
- за
изграждане
на
линейна

21

инфраструктура,
представляваща
подземен електропровод в землището
на с. Камен бряг до възлова станция гр.
Шабла по заявление на фирма „Ен Ти
Енерджи” ЕООД – гр. София;
- за изграждане на електропровод –
високо напрежение в землището на с.
Александър Стамболийски, община Ген.
Тошево, област Добрич и в землището
на с. Било, община Каварна, област
Добрич по заявление на фирма „Еко
Енерджи Добрич”.
4. Изготвена заповед за учредяване
право на преминаване - на оптична
кабелна линия по заявление на
„Булгартел” ЕАД в участъка от сервитута
на газопровода България-Румъния до
района на митницата при ГКПП ”Кардам”
с дължина 800 м.
5.
Изготвени
заповеди
за
учредяване право на прокарване:
- през републикански път I-9 на
подземен електропровод по заявление
на „Джетстрийм” ЕООД, гр.София;
- с дължина 276 м за електропровод 20
кV
в
обхвата
(сервитута)
на
републикански път I-9 през държавен
имот в землището на град Шабла,
област Добрич и пресичане при км
22+389 по заявление на фирма „Варна
Грийн Енерджи” ООД.
6. Изготвено удостоверение за
въвеждане в есплоатация на строеж на
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оптична
кабелна
свързаност
от
съществуващ оптичен кабел град Варна
– град Каварна до голф-селище
„Панорамика
– Балчик”,
местност
„Табията” по заявление на „БТК” АД.
7.
Изготвено
разрешение
за
изработване на комплексен проект за
инвестиционна
инициатива
за
изграждане на регионално депо за
отпадъци „Стожер”.
Издаването на всички по-горе
посочени
актове
на
областния
управител е съпроводено с изготвянето
на съответните уведомителни писма до
общините, РДНСК, Държавен вестник и
ползващите ги лица.
За отчетния период са създадени
Регистър на въведените в експлоатация
строежи от четвърта и пета категория и
Регистър на техническите паспорти,
издадени в Областна администрация –
Добрич;
Изготвено е писмо за подкрепа до
Министерски съвет и Министерство на
регионалното
развитие
и
благоустройството
във
връзка
с
учредяване право на ползване на имот
изключителна държавна собственост в
полза на община Шабла във връзка със
задоволяване
на
обществени
потребности от местно значение за
проектиране и изграждане на обект за
обслужване на риболовни дейности.
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Оказано
е
съдействие
по
ускоряване
на
процедурата
по
възстановяването,
съответно
придобиването
на
правото
на
собственост върху новообразуваните
имоти във връзка с изработването на
планове на новообразуваните имоти за
местностите „Сухите лозя”, „Овчаровски
плаж – юг” и „Кулака” в землището на
град Балчик. Проведени са многократно
разговори в тази връзка с дирекция
„Държавна собственост” в община
Балчик и изпълнителя по изработването
на плановете – ЕТ „Импулс – М”–град
Каварна.
Беше осъществена кореспонденция
във връзка с две преписки на граждани
във връзка с имотни спорове в резултат
на
изработените
планове
на
новообразуваните имоти за местността
„Сухите лозя”, община Балчик и
местността „Поляните”, с. Кранево,
община Балчик.

Изготвяне на УЕБ-портал
През разглеждания период са
продължени
дейностите
по
осъществяване на пилотния проект
„Зелената мрежа на Добруджа” по
Туининг проект на Министерски съвет
BG2006/IB/OT/01 ”Укрепване капацитета

Интегриран
а база
данни за
защитените
зони и

Създаване
и
реално
функционир
ащ
екопортал
за

Създаден и
реално
функционир
ащ
екопортал
за

Напълно
постигната цел
100%
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на
структурите
на
българското видове на
правителство за мониторинг и анализ на област
основните политики и разработване на Добрич
съгласувани решения”- осъществени
бяха срещи с френските експертиконсултанти, с фирма „ТехноЛогика”
ЕООД за изготвяне на информационен
сайт, с фирма „Пикселдепо” ООД, с
общински
експерти
и
държавни
служители
от
териториалните
ведомства.

област
Добрич
–
Интегриран
а
база
данни
за
защитените
зони
и
видове на
област
Добрич
1 бр.

област
Добрич
–
Интегриран
а
база
данни
за
защитените
зони
и
видове на
област
Добрич
1 бр.

Създаден и реално функциониращ екопортал за област Добрич – Интегрирана
база данни за защитените зони и видове
на област Добрич, който е достъпен на
следния интернет адрес: www.ecodobrudzha.org.
През 2010 г. ще продължава процеса на
попълване на информация в интернет
страницата
”Зелената
мрежа
на
Добруджа” и неговото актуализиране.
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