
 

 

 

ОТЧЕТ НА КМЕТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“ 

ВЕРГИНИЯ СТОЯНОВА 

ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2014 г. 
 

Население, стопанска дейност, етажна собственост 

 
Към настоящия момент жителите на район „Средец“ са 67 442, от които избирателите 

са 60 140. В това число се включват и лицата получили българско гражданство и 

регистрирани на служебен адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6, на основание чл. 93, ал. 4 от 

Закона за гражданската регистрация. Към момента техният брой е 30 423, от които 

избирателите са 27 848. 

Интересeн факт, свързан с историята на района е, че в архива на район „Средец” се 

съхраняват всички актове по гражданско състояние на софиянци от 1913 г. до 1947 г., тоест 

актовете за раждане, за граждански брак и за смърт.  

В този смисъл може да се каже, че Район „Средец“ е район-майка за град София.  

 

  

 

 

 

Административното обслужване в район „Средец“ се извършва от отдел „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ /ГРАО/ чрез звената „Деловодство“, 

„ЕСГРАОН“ и „Гражданско състояние“. С цел лесно и удобно обслужване в 

административната сграда на първия етаж на района е изграден център за обслужване на 

клиенти, оборудван с нови компютри, скенери и копирна техника, което дава възможност за 

бързо издаване на различни видове документи. Въведена е етикетна система при 

регистриране на документите.  

 

В звено „Деловодство“ са обработени документи чрез деловодната система „Акстър”, като 

през последните години се отчита нарастване на броя им: 

 

Период Брой обработени документи 

2010 г. 18 609 

2011 г. 10 407 

2012 г. 20 910 

2013 г. 25 413 

2014 г.   27 962 

 

Тенденцията от 2012 г. е за трайно увеличаване на документооборота в район „Средец“, 

което означава, че повече граждани са били обслужени и са получили необходимата им 

услуга. 
 

Район „Средец“ извършва дейност по издаване на наказателни постановления /НП/ въз 

основа на получени актове за установяване на административни нарушения /АУАН/. От 
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сравнителния анализ на дейността по години се забелязва нарастване на наказателните 

постановления и съответно изпратените към Националната агенция по приходите суми за 

събиране: 

 
Период Брой  

издадени  

НП 

Събрани суми  

в лв 

Брой НП изпратени в НАП за събиране 

на сумите 

2010 г. 568 5 280   53 

2011 г. 559 2 690 384 

2012 г. 945 5 470 555 

2013 г.  1 085 8 750 852 

2014 г.  1 045 5 750 847 

 

Видно от таблицата е, че след създадената организация, получените в периода 2012 г. - 2015 

г. АУАН се обработват по-бързо и качествено и своевременно се издават наказателни 

постановления, в сравнение с предходните 2010 г. и 2011 г. 

 
 

 

 

 
Район „Средец”  се явява търговско-икономически и бизнес център на столицата. 

Към момента на територията на района са регистрирани 3 924  търговски обекти. В 

това число 410 са заведения за хранене и развлечения, а от тях 73 функционират с 

удължено работно време след 22.00 ч.   

  

След създадената организация в района се постигнаха отлични резултати относно 

контрола и събираемостта на дължимите такси от кампанийна реклама за периода 

2012 г.- 2014 г. Те са увеличени почти пет пъти, в сравнение предходния период - 2010 

г. и 2011 г.: 

 

  Приходи за 2010 г. –   9 890 лв.   

  Приходи за 2011 г. – 11 823 лв. 

  Приходи за 2012 г. -  38 227 лв. 

  Приходи за 2013 г. -  32 244 лв. 

  Приходи за 2014 г. -  48 016 лв. 

 

  

В графичен вид може да се изобрази по следния начин: 
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Постъпилите приходи от разрешителни за разполагане на маси и столове за 

консумация пред стационарни обекти, въпреки намалената единична цена от 36 лв. на кв. 

м. на 22,95 лв.на кв. м., също са увеличени над два пъти, сравнение с предходните 2010 г. и 

2011 г., като за 2014 г. са над половин милион лева: 

 

 

 Приходи за 2010 г. (36 лв./кв.м.) –  205 691 лв.  

 Приходи за 2011 г. (27 лв./кв.м.) –  385 490 лв. 

 Приходи за 2012 г. (27 лв./кв.м.) –  459 367 лв. 

 Приходи за 2013 г. (27 лв./кв.м.) –  489 747 лв.  

 Приходи за 2014 г. (цената за кв.м. от м.08.2014 г.- 22.95 лв.) -  515 445лв.  
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2010 2011 2012 2013 2014

ПРЕДХОДЕН МАНДАТ ТЕКУЩ МАНДАТ 

МАСИ И СТОЛОВЕ ПРЕД 
СТАЦИОНАРНИ ОБЕКТИ 

Сума хил.лева Ед.цена лв./кв.м. 
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СО Район „Средец“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. За периода 

2012 г. – 2014 г. при изпълнение на бюджета са спазени принципите на всеобхватност, 

законосъобразност, прозрачност и устойчивост. Съгласно Закона за публичните финанси е 

спазено изискването публичните средства да се разходват и управляват икономично, 

ефективно  и ефикасно.  

В района като начало през настоящия мандат са въведени единни правила за финансово 

управление и контрол, вследствие на което е сведен до минимум риска при поемане на 

задължения и извършване на разходи. Съставени са досиета за всички видове разходи, 

чиято единична или сборна стойност надвишава 10 000 лв. 

Издадени са заповеди за определяне на лимити при разходването на средства за: гориво 

за служебни автомобили, канцеларски и хигиенни материали и телефонни разговори. 

Определени са длъжностни лица, които персонално отговарят за организирането, 

събирането и отчитането на постъпленията от приходи за общинския бюджет. 

Въведен е единен регистър на текущите дела за събиране на вземания от наеми и ТБО 

и защита на вещни права. 

Въведена е система за „Управление на риска“, която ефективно анализира вътрешните и 

външни фактори, оказващи влияния на работния процес в администрацията.  

Създаде се Консултативен съвет за финансово управление и контрол на район „Средец”. 

Въведе се  „Регистър на подписаните договори за обществени поръчки” от район 

„Средец”. 

Въведена е единна софтуерна система за синтетично и аналитично отчитане на всички 

вземания от клиенти и задължения към доставчици, за следене на договори, фактури и 

разплащания, за хронологично завеждане на ДМА и имоти публична и частна общинска 

собственост. 

За периода 2012 г. – 2014 г. в район „Средец“ са извършени 3 одитни проверки от Сметна 

палата и 1 проверка от Агенция за държавна финансова инспекция и са  направени общо 11 

препоръки и предписания, които своевременно са изпълнени. 
 

Предстои инсталиране на ПОС устройство в касата на района за безналично плащане 

на задължения. Въвеждане на система за инвентаризация за безконтактно 

локализиране и преброяване на всички активи, собственост на район „Средец“. 

 

 

 

 

 

 

 
На територията на район „Средец” са регистрирани 24 сдружения, от които 4 са провели 

процедура, съгласно Закона за обществени поръчки, и с тях са  подписани договори за 

проектиране по програма „Енергийно обновяване на българските домове”. Сдруженията са 

на ул. „У. Гладстон” № 39, ж. к. „Яворов” - ул. „Загоре” № 10, ул. „Кракра” № 20 и ул. 

„Гечкенли” № 3. 

На територията на района са регистрирани и 1038 етажни собствености с избрани 

управителни органи. 

 

Отдел Управление на общинска етажна собственост и жилищно настаняване 

3. Финансова дисциплина и стабилност 

4. Управление на общинска и етажна собственост и жилищно настаняване 
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/УОЕСЖН/ поддържа и актуализира следните регистри: 

 

Регистър на  актовете за  общинската собственост – включва всички съставени актове за 

общинска собственост,  направените вписвания по актовете и  действията  извършвани с 

имотите. 

Регистър на жилищата общинска собственост – включва брой, вид и състояние на 

жилищата общинска собственост, броя на настанените наематели и документите за 

настаняването им. 

Регистър на имотите общинска собственост - включва описание на имотите – публична и 

частна общинска собственост, жилищни обекти и обекти, предоставяни за нуждите на 

партийни организации. 

Регистър на терените общинска собственост - включва и  поземлени имоти, върху които 

са изградени жилищни и обществени сгради.  

Регистър на  етажната собственост - включва информация за регистрираните етажни 

собствености и сдружения по адреси, с указани начини за контакт с домоуправителите на 

същите, издадените удостоверения за управителни органи и регистрационни карти към 

удостоверенията на сдруженията. 

Във отдел „УОЕСЖН” през декември 2014 г. е инсталиран и  внедрен  специализиран модул 

„Общински имоти” на софтуерния продукт „e – River” за управление на общински актове и 

сканиране и обработка на документи и се ползва от 01.01.2015 г.   

По същото време е инсталиран и внедрен и модул „Етажна собственост” за сканиране и 

обработка на документи за етажна собственост на софтуерния продукт „e – River”.  

   

От отдел „УОЕСЖН” в район „Средец” до февруари 2015 г. са съставени 978  актове за 

общинска собственост, от които за имоти, стопанисвани от район „Средец”  към 

настоящия момент 105 бр. за частна общинска собственост и 25 бр. за публична 

общинска собственост.  

 

С цел усъвършенстване на контрола  са изготвени, одобрени и въведени: 

Вътрешни правила, регламентиращи дейността на район „Средец”, по отдаване под 

наем и продажба на жилищни имоти, частна общинска собственост.  

 

Вътрешни правила за реда и провеждане на търгове и конкурси. 

Вътрешни правила за  работа и организация на отдел „УОЕСЖН”. 

 

 
 


