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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 62 и чл. 63 от 

Закона за администрацията, като е структуриран в няколко основни раздела, които 

отразяват дейността на Областна администрация на Софийска област по отношение на: 

 административно обслужване,  

 управление на държавната собственост,  

 административeн контрол,  

 политика за регионално развитие и изпълнението на секторните политики на 

Република България на територията на Софийска област. 

Докладът отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от 

програмата на Министерския съвет на Република България. 

Обособените раздели отразяват състоянието на администрацията по отношение на 

организационното развитие, държавната служба, административното обслужване и 

регулиране, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки, 

информационните технологии, електронното управление, проектите за модернизиране на 

областната администрация, отчет за изпълнение на дейностите от териториалната 

администрация, отчет за изпълнението на целите на администрацията за 2019 г. и 

стратегическите цели за 2019 г. на Областна администрация на Софийска област. 

Дейността на Областна администрация на Софийска област през 2019 г. беше 

насочена за изпълнение на поставените приоритети и цели в Програмите на 

правителството. Реализирането на управленските приоритети и цели изисква добре 

работеща администрация, което налага бързи мерки за осъществяване и функционално 

оптимизиране на организацията и логическата последователност на дейностите при 

предоставяне на качествени услуги на гражданите. Развитието на страната, съгласно 

Програмата на правителството на Република България 2017 – 2021 г. е очертано от 

следните приоритети: 

 Запазване върховенство на закона. 
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 Балансирано регионално развитие. 

 Социална и демографска политика. 

 Образование и наука. 

 Здравеопазване. 

 Административна тежест и електронно управление и др.. 

 Антикорупционна политика. 

В дейността си през изминалата година Областна администрация на 

Софийска област се е ръководила неизменно и от слогана на държавната 

администрация „С лице към хората“. Следвайки философията на посланието, а 

именно – най-важни са гражданите и работата на всяка администрация е в услуга на 

гражданите, в Областна администрация на Софийска област бяха въведени високи 

стандарти в обслужването на гражданите, които се превърнаха в норма на поведение 

с цел бързо, точно и вежливо обслужване.  

През отчетния период международната дейност беше превърната във визитна 

картичка на областната администрация. В резултат на усилията на областния управител и 

администрацията в международен аспект, Софийска област стана разпознаваема и 

популярна в регионите от Европа, през Близкия Изток, до Далечния Изток.  

През 2019 година редица мероприятия в областта на културата, свързани със 

съхраняване на народни обичаи и традиции от областта бяха проведени под патронажа на 

областния управител. Областна администрация на Софийска област участва в редица 

чествания на исторически събития в общините на областта. Подпомогнато беше и 

възстановяването на много войнишки паметници в областта.  

През годината след поредица бизнес срещи с български и международни делегации 

бяха създадени нови възможности за инвестиране в областта. 

Системата за борба с подкупването, внедрена през 2018 година работи 

успешно през 2019 г., като Областна администрация на Софийска област се превърна 

във водеща в антикорупционната политика, като първата администрация, с 

утвърдени стандарти не само в България, но и в Европа. 
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Целите и дейностите на Областна администрация на Софийска област се 

изпълняваха в името на гражданите на областта и в името на издигане на положителния 

имидж на държавната администрация.  

В следствие на това цялата дейност на служителите в Областна 

администрация на Софийска област през 2019 година беше подчинена на двата много 

важни приоритета:  

- Работа в името на гражданите. 

- Решителна борба с корупционните практики в 

държавната администрация и строга антикорупционна 

политика, залегнала със стандарт EN ISO 37001:2016 за 

борба с подкупването. 

По отношение на предоставяните услуги за граждани, изминалата година беше 

белязана от създаване на такава организация на работа, която да облекчи 

административните услуги за гражданите и бизнеса. Направена беше и необходимата 

организация за бързо приемане на документите на гражданите и придвижването им.  

Бързината, с която се приемаха и обработваха документите на гражданите беше основен 

критерий за служителите, отговорни за административното обслужване 

Дейността по предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса в 

областна администрация на Софийска област беше в унисон с изискванията на 

Правителството да се облекчи режимът на предоставяне на административни услуги за 

гражданите.  

Наред с предоставянето на административни услуги за гражданите се 

осъществяваше и последователна превенция на корупционните практики, чрез въведената 

за първи път в администрация на България и Европа, Система за борба с подкупването. С 

въвеждането й Областна администрация на Софийска област  показа решителност в 

борбата с корупцията и нейното изкореняване.  

Основен приоритет в работата на Правителството е борбата срещу корупцията и 

корупционните практики. В областта беше постигнат огромен напредък, който оцениха и 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 6/52 
 

на ниво Европейски съюз като гласуваха отпадането на Механизмът за сътрудничество и 

проверка, който действаше в страната от 2007 година. Отпадането  на механизма беше и в 

резултат на успешната борба с корупцията на всички нива, в това число и в държавната 

администрация.  

 Вследствие, борбата с корупцията беше изведена като водещ приоритет в 

дейността на областна администрация на Софийска област. След въвеждане на нормите на 

стандарта през 2018 г. и последвалото сертифицирането на администрацията през 2019 г. 

със стандарт EN ISO 37001:2016 за борба с подкупването, през годината той успешно 

започна да работи. Въз основа на него противодействието на корупцията в Областната 

администрация на Софийска област се осъществяваше чрез създадените работещи 

механизми за контрол, чрез устойчиво и целенасочено подобряване на административния 

капацитет в ключови области, свързани с висок корупционен риск – бюджетни средства, 

обществени поръчки, сделки с държавно имущество, управление на човешките ресурси, 

административно обслужване.  

 През изминалата година стриктно и последователно се следеше изпълнението на 

разработените стратегия в борбата с подкупването и ръководство на системата за борба с 

подкупването, които отразяват волята и вижданията на администрацията за превенция и 

противодействие на корупцията. На електронната страница на областната администрация 

беше създадена секция с публикувани редица документи в тази посока, включително 

бланка за подаване на сигнал за корупция или за конфликт на интереси, както и контакти 

за определеното със заповед на Областния упрaвител лице по превенция и 

противодействие на корупцията. Определени бяха изискванията и насоките за система за 

управление, предназначена да помогне на служителите на Областна администрация на 

Софийска област да предотвратява, своевременно открива и реагира на опити за подкуп и 

да спазва законите за борба с корупцията и доброволните ангажименти, приложими към 

нашата дейност. Във връзка с изпълнение и поддържане на системата бяха поддържани 

регистри и система от документи, проследяващи и отразяващи действията на 

администрацията в борбата с корупцията и в частност с подкупването. 
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В съответствие с чл. 63 от Закона за администрацията в годишните доклади за 

дейността на областните администрации се отчитаха изпълнението на поставените 

стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет. 

Основните цели на Областна администрация на Софийска област за 2019 г. бяха: 

1. Оптимизация на провежданата политика на  регионално ниво чрез реализиране 

на приоритетите на правителството на регионално ниво. 

2. Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно 

балансирано териториално развитие на Софийска област. 

3. Съхранение и популяризиране на културните ценности и недвижимото 

културно наследство на територията на Софийска област и  създаване на условия за 

устойчиво развитие на туризма. 

4. Развитие на трансгранично, междурегионално, транснационално и двустранно 

международно сътрудничество, с цел постигане на  териториално сближаване и създаване 

на подходяща за развитието на областта и региона социално-икономическа среда. 

5. Подобряване  предоставянето на административни услуги и ефективен диалог с 

потребителите, укрепване на административния капацитет. 

6. Превенция и противодействие на корупцията и борбата с подкупването. 

7. Постигане на пълна прозрачност в дейността на Областната администрация и 

подобряване на междуинституционалната координация. 

8. Финансова дисциплина и стриктно водене и отчетност на счетоводните 

процеси. 

За изпълнението на заложените цели на администрацията водещо беше спазването 

на задълженията, произтичащи от Закона за администрацията, Устройствения правилник 

на областните администрации, Програмата на правителството и изпълнението на 

различните програмни документи на регионално и областно ниво (Регионален план за 

развитие на Югозападния район 2014 – 2020, Областна стратегия за развитие на Софийска 

област 2014 – 2020, Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, Закона за държавната собственост, Закона за местната администрация и 
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местното самоуправление, включително и всички специални закони, по които областния 

управител е компетентен орган и произтичат задължения за същия. 

През 2019 година Областна администрация се справи с проблеми  и даде адекватен 

отговор и решения на президвикателствата както във вътрешен, административен план,  

така и във външен – намерени бяха решения на регионално ниво на проблеми, възникнали 

в цялата държава.  

Във вътрешен, административен план: 

- Предоставена беше нова административна услуга – издаване на удостоверението по 

чл. 3, ал. 1 от Конвенцията /заверка с апостил/ на документи, издавани от кметовете 

и общинските администрации. За 2019 г. са издадени 4627 броя апостили, което 

поставя областната администрация на Софийска област на първо място по брой 

издадени такива сред останалите областните администрации. 

- Предприети бяха необходимите мерки за повишаване на мрежовата и 

информационна сигурност, с цел ограничаване на възможностите за кибератаки. 

- Успешно започна да функционира въведената система за борба с подкупването, 

която е основа за успешната антикорупционна политика. 

- Изпълнени бяха задължения на администрацията, във връзка с електронното 

правителство и по Закона за електронно управление.  

  Във външен, регионален план: 

- Предприеха се необходимите мерки за справяне с африканската чума по свинете. 

- Предприеха се бързи и адекватни мерки, против повишаване цената на водата. 

- Набелязани бяха необходимите мерки за подобряване на безопасността по 

пътищата на територията на Софийска област. 

- Въведоха се мерки за подобряване на киберсигурността. 

В резултат на решенията бяха постигнати по-добри резултати в обслужването на 

гражданите и в работата на администрацията.  

През отчетната година Областна администрация на Софийска област работеше 

активно и за реализиране на приоритетите и целите на Областната стратегия за развитие 
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2014-2020 г., в рамките на предоставените по нормативни актове правомощия и 

компетенции  на  Областния управител по следните основни направления: 

 Качествено управление на процесите по предоставяне на административни 

услуги, управление на собствеността и управление на публичните финанси. 

 Координация, административен контрол, управление на държавната 

собственост. 

 Регионално развитие и международно сътрудничество. 

 Екология, териториално развитие и устройство на територията. 

Дейността на Областна администрация на Софийска област обхваща всички 

дейности, процеси и структури на администрацията - политически кабинет, дирекция 

АПОФУС и дирекция АКРРДС, взаимодействие между Областна администрация на 

Софийска област и териториалните поделения на изпълнителната власт. През 2019 година, 

дейността на администрацията отново беше насочена към реализиране на ефективни 

политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, създаване на условия за 

устойчив икономически растеж и заетост в Софийска област, изграждане на модерна 

администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани, 

бизнеса и Европейския съюз за по-добро обслужване и висока професионална етика. 

Всички данни в годишния доклад са на база представените отчети на отделните 

структурни звена в Областна администрация на Софийска област. 

Областна администрация на Софийска област се състои от политически кабинет и 

административни звена. Според  характера на дейността, която извършват, 

административните звена в Областна администрация на Софийска област са обособени в 

обща АПОФУС и специализирана АКРРДС администрация. 

 

II. ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ 

Политическият кабинет на Областна администрация на Софийска област се 

ръководи от Областен управител, а в състава му влизат трима заместник областни 

управители и служител „Връзки с обществеността“. 
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Дейността на политическия кабинет с областен управител Илиан Тодоров и 

заместник областни управители – Галя Георгиева, Николай Николов и Николай Борисов 

през отчетната година беше изцяло подчинена на целите и задачите в управленската 

Програма на правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г.  

Работата на политическия кабинет начело с областния управител Илиан Тодоров 

беше неизменно свързана, както с решаване на текущи и дългосрочни проблеми на 

областта и на гражданите на Софийска област, така и с участия в дискусии, конференции, 

работни заседания; тържествени събития; заседания на управляващи и контролни органи 

на оперативните програми; информационни дни; срещи с представители на местната 

власт; участия в правителствени заседания и други, като особено внимание беше насочено 

към създаване на нови и укрепване на съществуващи международни отношения и 

функционирането на Системата за борба с подкупването с цел превенция на 

корупционните практики в администрацията.  

Ръководният състав на Областна администрация на Софийска област взе участие в 

редица срещи с международно участие, в събития в населените места на Софийска област; 

в национални програми; международни срещи и събития; културни събития; спортни 

мероприятия и др. Събитията са подробно отразени в отчетите на Общата и 

Специализираната администрации, представени по-долу. 

Служителят, отговорен за връзките с обществеността работи в посока изграждане 

на положителен публичен образ на областния управител и на Областната администрация 

на Софийска област. Своевременно бяха отразени всички събития и активности на 

Областна администрация на Софийска област в електронните и печатни медии. Не бяха и 

малко случаите, в които новините от Областна администрация бяха водещи в новинарския 

поток. Служителят по връзки с обществеността запознаваше областния управител и 

политическия кабинет с ежедневната дейност на Министерския съвет, Народното 

събрание, отделните министерства и държавни агенции и събитията, свързани с тях. 

Служителят по връзки с обществеността публикуваше в интернет страницата информация, 

отразяваща дейността на администрацията.  
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III. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността" (АПОФУС).  

През 2019 г. дирекцията работеше в непълен състав, поради напускане на основен 

служител – експерт човешки ресурси и отсъствие на експерт деловодител, но въпреки това 

беше строга създадена организация на работата, в резултат на която бързо и коректно бяха 

изпълнявани поставените задачи. Служителите в дирекцията са изпълнили своите 

задължения, като някои от тях са работили и по допълнителни задачи, освен заложените в 

длъжностните характеристики и работните им планове. Няма неотработени преписки и 

неизпълнени задачи поставени от ръководството.  

В дирекция АПОФУС през 2019 година беше създадена много добра организация 

по разпределение, изпълнение и отчитане на възложените задачи и на текущата работа. 

Дирекцията осигуряваше технически и организационно дейността на Областния 

управител на Софийска област, на политическия кабинет, на специализираната 

администрация и осъществяваше дейности по административно обслужване на 

гражданите и юридическите лица. Служителите от дирекцията изпълняваха и много 

различни дейности, съгласно функционалната характеристика на дирекцията.  

 Областната администрация на Софийска област беше активен участник в 

Системата за електронен обмен на съобщени. През 2019 г. стана и участник в средата за 

междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на 

интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за 

административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за 

свързване на информационните системи на администрациите, беше осигурена 

възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от 

основни регистри, сред които са регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър, Търговски 

регистър, Регистър на задълженията към митническата администрация, Регистър на 

вписаните администратори на лични данни, Регистър на българските документи за 
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самоличност, Единен регистър на чужденците, Регистър на средните училища и детските 

градини, Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно 

образование и придобита степен на професионална квалификация, Регистър на 

производствата по несъстоятелност, Регистър на задължените лица и други. 

 През отчетния период  Областната администрация на Софийска област се 

присъедини към Модула за електронно връчване (е-Връчване) - система, която позволява 

изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични 

органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-връчване 

замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент 

(ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ). 

Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на 

препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически 

лица, за администрации, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, 

предоставящи обществени услуги (описание на услугата можете да намерите в раздел 

"Електронни административни услуги"). 

 През 2019 г. служителите от звеното за административно обслужване обработиха 

общо 22 231 документа - писма, молби, заявления; сигнали; предложения; възражения и 

други от граждани и институции. От тях входящи документи- 5870 броя, като приключени 

са 4538 броя, изходящи- 836 броя, вътрешни- 1638 броя и междинни- 8482 броя. Издадени 

бяха документи, заверени с апостил - 2428 броя. Звеното работеше без прекъсване от 9,00 

до 18,00 ч., като бяха създадени всички необходими условия за удовлетворяване 

потребностите и изискванията на гражданите. Системата за документооборот 

обработваше всички документи постъпили в звеното за административно обслужване, 

като със създадените правила за сканиране на вход и изход, прозрачността в работата на 

администрацията беше абсолютно гарантирана.  

 Главният юрисконсулт ежедневно оказваше правна помощ за законосъобразното 

осъществяване на правомощията на областния управител, осигуряваше процесуално 

представителство пред органите на съдебната власт; изразяваше становища; изготвяше 
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договори и заповеди; участваше в дейността на комисии и съвети и разработваше 

предложения за решаване на правни въпроси, свързани с функциите на областната 

администрация. Осъществяваше контрол за законосъобразност на решенията на 

общинските съвети. Осъществяваше финансов контрол преди поемане на ангажимент и 

издаване на съответния контролен лист към договорите. През 2019 год. е работил по 38 

дела - административни и граждански. По тях е взел участие в 57 съдебни заседания. По 

съдилища делата се разпределят както следва: 

- Във Върховен административен съд - 7 дела; в Административен съд София 

област - 23 дела, в Районните съдилища/Сливница, Ботевград, Самоков и 

Ихтиман/ - 8 дела; в Софийски апелативен съд- едно дело и в Софийски окръжен 

съд-едно дело. 

- По предмет делата се разпределят както следва: по чл. 145 от АПК /обжалвани 

заповеди на Областния управител/ - 14 на брой; по чл. 45, ал.4 от ЗМСМА 

/контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети/ -  9 на брой; 

по чл. 38, ал. 2 от ЗДС /обжалване на обезщетения по отчуждителни процедури/-

3 на брой. 

- От водените дела през годината 24 са решени в наша полза, 4 в полза на 

ответната страна, а за останалите все още няма издадени съдебни актове.  

 Изготвен беше годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 

информация за 2019 г., както следва:  

 Инициатор Брой постъпили 

заявления за ДОИ 

Брой постъпили 

заявления за ДОИ, 

оставени без 

разглеждане 
От граждани на Република България 4 0 
От чужденци и лица без гражданство 0 0 

От журналисти 0 0 

От фирми 0 0 
От неправителствени организации 0 0 

Общ брой : 4 0 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 14/52 
 

 

 

 

 

Начин на поискване на ДОИ  Брой 

Писмени заявления 2 

Устни заявления 0 
Електронни заявления 2 

Общ брой : 4 

Вид на информацията  

      Брой Официална информация 0 
Служебна информация 4 

Общ брой : 4 

 

Теми, по които е искана обществена информация 

 

     Брой 
Упражняване на права или законни интереси 0 
Отчетност на институцията 1 

Процес на вземане на решения 0 

Изразходване на публични средства  

Контролна дейност на администрацията  
Предотвратяване, разкриване на корупция или нередности 0 
Проекти на нормативни актове 0 

Други теми 3 

Общ брой : 4 

Решения за  Брой 

Предоставяне на свободен ДОИ 4 

Предоставяне на частичен ДОИ 0 

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес 0 

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата 
информация, но знае за нейното местонахождение 

0 

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация 0 

Отказ предоставяне на ДОИ  

Общ брой 4 
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 През 2019 г. служителите от дирекция АПОФУС активно участваха в 

провеждането на два вида избори: за Европейски парламент и за кметове и общински 

съветници. Всички трансфери към общините на територията на Софийска област за 

техническа подготовка на изборите, възнаграждения на РИК, ОИК и СИК бяха обработени 

и разпределени от дирекцията. Изготвени бяха различни отчети и за двата вида избори.  

 Във връзка с Решение №55 от 28.01.2016г. на Министерски съвет, относно 

отчуждаване на имоти – частна собственост, предназначени за изграждането на 

национален обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „ Калотина- 

Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 

32+447.20“ и писмени заявления по реда на чл. 39а, от Закона за държавната собственост 

/ЗДС/ и Решение №56 от 01.02.2018 г. на Министерски съвет, относно обезщетяването на 

             Основания за отказ от предоставяне на ДОИ Брой 

Исканата информация е класифицирана информация 0 

Исканата информация е търговска тайна и предоставянето и би довело до 
нелоялна конкуренция между търговци 

0 

Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично 

писмено съгласие за предоставянето на ОИ 

0 

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през 
последните 6 месеца 

0 

Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на 
органите и няма самостоятелно значение 

0 

Служебната ОИ съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или 

предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и 
сведения, свързани с тях и е подготвена от администрациите на 
съответния орган 

0 

Други основания  

Общ брой :  

Срок Брой 

Веднага 0 

В 14 дневен срок 4 

В законоустановения срок след удължаването му 0 

След срока 0 

Общ брой : 4 
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собственици на отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна 

нужда за изграждане на обект: „Модернизация на участък от път I-1 (E 79) „Мездра – 

Ботевград км 161+367 до км 194+164.89“ на територията на община Ботевград, 

Софийска област и община Мездра, област Враца”, в областната администрация е 

назначена комисия, която е разгледала всички депозирани искания, като част от тях са 

приключили, за които са изплатени обезщетения, а за останалите са изискани 

допълнително документи, необходими за последващото им процедиране. Проведени са 

осем заседания на комисията, за което са изготвени подробни протоколи. 

 Звеното „Счетоводство и човешки ресурси“ ежедневно изпълняваше дейности, 

свързани с финансово-счетоводното обслужване на областната администрация, 

финансовото управление и контрол, управлението на човешките ресурси; вътрешния 

трудов ред, както и в изпълнение на други вътрешно-ведомствени актове, осигуряващи 

дейността на областния управител и на специализираната администрация. Своевременно 

се изготвяха всички заповеди за отпуски, назначаване и освобождаване на служители. 

През 2019 г. бях изготвени 102 броя заповеди за назначаване, освобождаване и извънреден 

труд на служители. Изготвени бяха и обработени 354 броя заповеди за ползване на платен 

годишен отпуск. Подадени бяха в НОИ – 138 броя болнични листа. Изготвени  - 10 броя 

граждански договори във връзка с назначените в РИК специалисти и други. Изготвени 

бяха и подадени 9 броя отчети към бюрото по труда. Проведени - 15 броя конкурси за 

назначаване на държавни служители, като 3 от тях бяха прекратени. Предадени и приети 

без забележки бяха месечни отчети за изпълнението на бюджета, заедно с подробно 

изготвени справки, съгласно указанията на Министъра на финансите. Подадени 

бяха в срок заявки за ежемесечен лимит. Изготвен беше проекто-бюджет 2020-2022 

година към Министерския съвет. Начислени и изплатени в срок аванс бяха заплати, 

както и стриктно оформени заповеди за отпуски, болнични листове, УП и други 

документи. Изготвени бяха писма до Министерския съвет, МРРБ, Министерство на 

финансите 
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 Служителят по организационно-мобилизационна подготовка ежедневно 

изпълняваше дейности по подпомагане на областния управител при изпълнението на 

задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и 

сигурност, както и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка. През 

изтеклия период бяха изпълнени следните дейности: 

 Изготвени бяха заявки за финансиране на отбранително –мобилизационната 

подготовка по дейност 282 „Отбранително – мобилизационната подготовка, 

поддържане на запаси и мощности” и по 219 „Други дейности по отбраната” (чл.5, 

ал. 2 ПМС №36/14.02.2001 г.) за 2019 година. Изготвен беше Отчет за 

изразходваните финансови средства за  отбранително – мобилизационната 

подготовка по дейност 282 „Отбранително –мобилизационната подготовка, 

поддържане на запаси и мощности” и по 219 „Други дейности по отбраната” (чл.5, 

ал. 2 ПМС №36/14.02.2001 г.) за 2019 година. Същите бяха изпратени в срок до 

Министерството на отбраната. 

 През месец март 2019 г беше извършена планова частична проверка на готовността 

на Софийска област по организиране на подготовката на държавната и местната 

администрация за действие във военно време. Съгласуван  беше с Министерството 

на отбраната военновременен пункт за управление. 

 Изготвен беше  Оперативен план  за защита от бедствия на Софийска област. 

 Създадена беше система за записване на постъпваща информация от дежурните в 

общините и реагиране на дежурните в ОА, считано от м. юли 2019г.  

 На 05.09.2019г. беше проведено обучение на служителите от ОМП във връзка с 

получаване и предаване на информация и действия в празнични дни.  

 Изготвен беше план ЗИМА 2019/2020 г. за защита на Софийска област от 

снегонавяване и обледяване. 

 През годината своевременно бяха актуализирани заповедите на Областния 

управител за състава на Областния съвет за сигурност. 
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 Разработен беше и се поддържа план за привеждане в готовност за работа във 

военно време, военновременен план и други планове и документи, свързани с 

отбраната на страната. Проведени бяха обучения по организиране на подготовката 

на личния състав от Областната администрация за действие във военно време.  

 Организирана беше работата на Съвета по сигурност към областния управител и 

тези на кметовете на общини. 

 Изготвени бяха графици за организиране на денонощно оперативно дежурство за 

оповестяване при привеждане в готовност за работа във военно време на Областния 

съвет за сигурност. Ежемесечно бяха провеждани инструктажи за задълженията на 

дежурните, като беше проведен изпит за тяхното познаване и ползване на 

апаратурата за оповестяване. Ежедневно бяха провеждат тренировки по 

оповестяването с МО и общините. Дежурният по ОСС ежемесечно участваше в 

тренировката,  провеждана от ОД на МО.  

 Дейността свързана с военните паметници на територията на Софийска област през 

2019 година беше организирана съгласно Закон за военните паметници в сила от 

01.01.2008. Поддържаше се областен регистър и се търсеха нови данни за военни 

паметници.  

 Във връзка с работата на Междуведомствената комисия по възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет в Областната администрация на Софийска 

област бяха изготвени множество заповеди за извършване на проверки за обекти 

кандидатстващи за финансиране пред МКПВ-МС. По всички заповеди беше 

извършена проверка с представител на РДПБЗН-София и съответната община. За 

всички извършени проверки по преписки до МКПВ-МС бяха изготвени становища 

до МКПВ-МС. Следяха се информационни форми за настъпили бедствени ситуации 

в Софийска област. Следяха се изготвени становища до МКПВ-МС, по които няма 

предприети действия на финансиране от МКПВ-МС, своевременно се 

предупреждават след уведомление от МКПВ-МС за актуализиране на исканията за 

финансиране от  общините. 
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 Окончателно беше направено съгласуване, подготовка и изготвяне на План за 

защита на сградата на Областна администрация на Софийска област при заплаха от 

терористичен акт или осъществен терористичен акт и План за защита на сградата на 

областната администрация при получен сигнал за бедствие. 

 Във връзка с тази планировка беше изготвен Правилник за пропускателния режим в 

сградата, както и Инструкция за общите и особени задължения на всички служители 

работещи в сградата и служителите на пропуска. 

 Провеждани бяха тестове на връзките на ТКО и МО със служител на КИС 

/Комуникационно информационен сектор/ на МВР с всички общини от областта и 

отстраняване на повредите.  

 Двукратно беше проведено обучение на дежурните служители от ОМП за работата 

им с ТКО и съставяне на Протокол, където декларират  с подписите си, че могат да 

работят освен с ТКО и другите средства за връзка с ГДПБЗН, с РДПБЗН и ВО I-ва 

степен на МО, ежедневно и при възникване на различни ситуации. Екземпляр от 

протокола беше  поставен в личните им документи в ЧР. 

 Взето участия в комисии за извършване на проверки за готовността за безопасна 

експлоатация на язовирите и съоръженията към тях по чл. 138а, ал. 3 от Закона за 

водите.  

 Изготвяха се писма до МО във връзка с военни паметници. 

 Работеше се по подготовка на Плана за бедствия на Областната администрация на 

Софийска област. 

Във връзка със задълженията за сигурността на класифицираната информация: 

 През месец януари 2019 г. беше извършена проверка на регистратурата за работа с 

класифицирана информация и утвърден протокол от Областния управител на 

Софийска област за това, копие от протокола за годишната проверка е изпратен до 

компетентните служби на ДАНС и ДКСИ във връзка с изискванията на ЗЗКИ. 

 Извършено беше актуализиране на списъка по член 37 от ЗЗКИ на служителите 

имащи право на достъп до класифицирана информация. 
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 Извършени бяха шест подготовки на документи на служители с изтичащ достъп до 

класифицирана информация и подновени разрешенията за достъп до класифицирана 

информация на шест служители. 

 Организирани и проведени бяха 2 броя обучения за работа с класифицирана 

информация на служители от областната администрация и много други. 

 Служителите, изпълняващи дейности по извършване на административно 

техническо обслужване ежедневно проучваха и систематизираха информацията за 

Областния управител, Главния секретар и ръководителите на административни 

звена в Областна администрация Софийска област, както и ежедневно 

осъществяваха взаимодействията с всички държавни институции, местните 

администрации и гражданите. 

Във връзка с осигуряване на публичност и прозрачност на действията на Областния 

управител на Софийска област и на Главния секретар, служителите по административно-

техническото обслужваха ежедневно достъпа на информация и осъществяваха контакт с 

медиите в двете посоки - ОА към тях и от медиите към Областния управител. През 2019 

г. участваха активно в подготовката, организирането и протоколното осигуряване при 

повеждането на различни събития  и мероприятия на Областния управител. Ежедневно 

изпълняваха други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от лицето 

задължения, организираха приема и предаваха телефонни разговори, факсове, както и 

записваха деловите срещи на Областния управител и на Главния секретар. Стриктно и 

отговорно през цялата година отговаряха за ежедневния график за прием на граждани и 

за мероприятията на Областния управител и на Главния секретар, както и съставяха 

списък за това. 

 Служителите, изпълняващи дейности по координиране транспорта на 

територията на областта ежедневно кореспондираха с общини и централни ведомства, 

подпомагащи изпълнението на функциите на Областния управител и областната 

администрация в тази насока. 
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IV. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Специализираната администрация в Областната администрация на Софийска 

област  е представена от Дирекция "Административен контрол, регионално развитие 

и държавна собственост" (АКРРДС) 

Съгласно Устройствения правилник на Областните администрации, дирекцията 

организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на 

изпълнителната власт, в т. ч. опазването и защитата на държавната собственост на 

територията на Софийска област, упражняване на контрол по законосъобразността на 

актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната 

администрация, организира разработването и изпълнението на областни планове, 

стратегии и програми за регионално развитие, секторни политики и осъществява връзка и 

координация с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната 

власт на територията на Софийска област. 

От месец октомври 2017 г. дирекция “Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост” е структурирана в три отдела: 

1. Отдел “Държавна собственост и документален фонд”. 

2. Отдел “Координация и административен контрол”. 

3. Отдел „Регионално развитие и устройство на територията“.  

Разпределението и изпълнението на задачите се възлага на началник отделите от 

ръководството на областната администрация, като може да се възлагат задачи пряко и на 

конкретен изпълнител, като началник отдел и директор дирекция задължително е 

уведомен. Когато изпълнителят/докладчик по преписката не е определен от 

ръководството, както и срокът на изпълнение, той се определя от началника на съответния 

отдел. 
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1. ОТДЕЛ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ДОКУМЕНТАЛЕН ФОНД” 

(ДСДФ) 

В отдел „Държавна собственост и документален фонд“ през 2019 г. работят 8 

експерта, включително началник отдел, които притежават необходимите компетентности 

за изпълнение на възложените им задачи.  

През отчетния период в отдела бяха  обработени 1841 броя преписки, като 768 

броя са приключени, а 207 броя са в процес на обработка. 

  Създадена беше ефективна организация за осъществяване на контрол по 

процедирането и обработката на преписките, постъпили в отдел „Държавна собственост и 

документален фонд”.  

  Със Заповед на Областния управител на Софийска област на основание чл. 74 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) беше назначена 

постоянна комисия от длъжностни лица, която разглеждаше преписки за продажба и 

замяна на имоти държавна собственост и даваше становище по тяхната законосъобразност 

и целесъобразност. За 2019 година бяха проведени 76 заседания. Извършен беше 

задълбочен анализ на неактуваните държавни имоти, като за част от тях бяха изготвени 

актове за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост и 

правилника за прилагането му.  

  Системно бяха водени актовите книги и регистри на имотите – държавна 

собственост на територията на Софийска област. При изготвяне на удостоверителни 

документи, издавани от името на Областния управител на Софийска област беше въведен 

ред за проверка на наличната документация, съхранявана в Областната администрация на 

Софийска област. Изготвяни бяха електронни заявки до архив на отдел ДСДФ, които след 

одобряването им се насочваха към служителите в архива на отдел ДСДФ за извършване на 

съответната проверка в срок. 

  Предаването на преписките в архива на отдел ДСДФ се осъществяваше ежемесечно 

по опис, утвърден със Заповед на Областния управител на Софийска област. Архивните 

документи бяха подредени по надлежния ред. Изготвени бяха работни описи на делата.  
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  Със Заповед на Областния управител на Софийска област беше назначена 

постоянно действаща експертна комисия, която да актуализира номенклатурата на делата 

в учрежденския архив на Областната администрация със сроковете на съхранението им.  

Същата проведе 2 работни срещи, изготвени бяха протоколи за взетите решения, като на 

същите беше изготвен задълбочен анализ на сроковете за съхранение на документи в 

областната администрация. Извършено беше обсъждане на действащата одобрена на 

23.12.2015 г. от Областния управител на Софийска област Номенклатура на делата със 

срокове за съхраняване на Областна администрация на Софийска област, беше утвърдена 

от Началника на отдел „Държавен архив“ – София на 29.01.2016 г. и след подробно 

разглеждане на делата със сроковете за съхраняване, беше установено, че част от същите 

са завишени в сравнение с Единната номенклатура за делата със срокове за съхраняване 

на областните администрации, одобрена на 11.08.2011 г. от Главния секретар на 

Министерския съвет на Република България, утвърдена на 09.09.2011 г. от Председателя 

на Държавна агенция „Архиви“. За други такива беше установено, че не са законово 

регламентирани и е налице възможност да бъдат променени.  Във връзка с 

гореизложеното беше изготвен проект на номенклатура с промяна на срокове/индекси, 

която е изпратена за съгласуване в Държавна агенция „Архиви“. 

  През отчетния период бяха извършени следните дейности: 

 1972 – Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна 

собственост на имот  - 393 броя. 

 1978 – Издаване на заверени копия от договори и други - 58 броя. 

 1979 – Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността - 26 броя. 

 1985 – Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, 

министерства и други - 9 броя. 

 1963 – Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна 

собственост - 8 броя. 
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 1973 – Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, 

министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на 

населените места - 10 броя. 

 1974 – Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата 

инфраструктура с обхват повече от една община или за обект с регионално 

значение - 2 броя. 

 2388 – За отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове 

за държавна собственост - 43 броя. 

 2972 – Заявление за заверка с апостил – 1268 броя. 

 Издадени актове за частна държавна собственост с предоставени права за 

управление върху същите на областния управител - 59 броя. 

 Общият брой на управляваните от Областния управител на Софийска област 

имоти – частна/публична държавна собственост е 276. 

 Заповеди за деактуване на имоти - 125 броя. 

 Продажба на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 44, ал. 3 от 

ЗДС, във връзка с чл. 84 от ППЗДС – 1 брой. 

 Продажба на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 44, ал. 4 от 

ЗДС, във връзка с чл. 83 от ППЗДС – 5 броя. 

 Продажба на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 44, ал. 4от 

ЗДС, във връзка с чл. 56-58 от ППЗДС – 1 брой. 

 Прекратяване на съсобственост между държавата и физически лица, чрез 

продажба на частта на държавата по реда на чл. 45а от ЗДС – 2 броя. 

 Безвъзмездно бяха прехвърлени имоти – частна държавна собственост по 

реда на чл. 54 от ЗДС – 2 броя (община Сливница и община Ботевград). В 

изпълнение на задълженията на Областния управител по реда на чл. 54, ал. 6 

от Закона за държавната собственост, касаещи упражняване на контрол за 

спазване забраните по ал. 3, в случаите на безвъзмездно прехвърляне на 

собственост върху имоти – частна държавна собственост в полза на общини, 
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със Заповед №ОА-259/20.08.2018 г. на Областния управител на Софийска 

област са определени длъжностни лица от Областната администрация на 

Софийска област за извършване на контрол, огледи на място, да се изискват 

доказателства и изясняване на обстоятелства и факти за имотите, 

включително и да се води регистър за имотите. Изготвени  беше и 

предоставен Годишен доклад до Администрацията на Министерския съвет: 

 Брой изготвени писма за окомплектоване на преписки- 1460 броя. 

 Предадени преписки в архива на отдел  ДСДФ - 820 броя. 

 Извършени справки по заявки на служители – 764 броя. 

 Изведени и утвърдени АЧДС – 103 броя. 

 Изведени и утвърдени АПДС – 130 броя. 

 Деактувани в системата регистър имоти – 120 броя. 

 Поддържане на таблица по чл. 18 от ЗДС – попълнени 116 броя имоти. 

 Поддържане в актуално състояние таблица със сградите – публична/частна 

държавна собственост с предоставени права за управление на Областния 

управител на Софийска област. 

 Поддържане на регистрите, система „Регистър имоти“ и списък с имоти ДС, 

с предоставени права за управление на Областния управител на Софийска 

област. 

 Актуализира се списъка на имоти по чл. 18 от ЗДС, регистър на имоти за 

охрана и такива за управление. 

 Поддържан е регистър на туристическите обекти на територията на 

Софийска област. 

 Актуализиране на списък на регистър на деактуванията за 2019 г.. 

 Приемане и класиране в съответните архивни помещения на преписки от 

всички отдели на Областна администрация на Софийска област. 

 Класиране на получени АОС за съхранение. 

 Издаване на заверени копия на граждани. 
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 Предаване на документи по утвърдени от областния управител акт за 

унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение. 

2. ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” (КАК) 

През 2019 г. в отдел „Координация и административен контрол“ са работили 

началник отдел и 5 експерта с юридическа правоспособност.  

Въпреки, че отделът работи в непълен състав, поради напускане и текучество на 

служители, беше създадена организация на работата, в резултат на която бяха бързо и 

коректно изпълнени поставените задачи. Няма неоснователно забавяне в 

процедирането на постъпилите в отдела преписки.  

През 2019 г. бяха регистрирани общо 183 входящи преписки, от които 56 жалби, 

сигнали и предложения, 101 броя искания от НАП, постъпили на основание чл. 212 от 

ДОПК и 1 брой писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 

относно отчуждаване на имот – проект „Реконструкция на ГКПП-Калотина“. 

В отдел КАК беше процедирана отчуждителна процедура, стартирала 2018 г., 

относно постъпило в Областна администрация на Софийска област мотивирано искане от 

АПИ за  отчуждаване на имоти и части от имоти, находящи се в землищата на гр. Самоков 

и с. Драгушиново, общ. Самоков. По същата са изготвени 582 писма, от които 42 броя 

обявления в Държавен вестник. 

През 2019 г. в отдел „Координация и административен контрол“ бяха извършени 

следните дейности: 

 Договори с индекс „ДД“; Договори с индекс „ОП“; Договори с индекс „ДУ“; 

Договори с индекс „ДН“; Договори с индекс „ГД“ – общо 35 броя. 

 Анекси с индекс „АД“ – 5 броя. 

 Заповеди по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА – 31 броя, от които: 

- 21 броя - върнати решения за преразглеждане от Общинските съвети. 

- 10 броя – оспорени решения на Общински съвети пред Административен съд-

София област. 
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 Актуализирани бяха писмените указания до общините в Софийска област за 

спазването на мателиалноправните и процесуалноправните разпоредби на ЗМСМА. 

 Изготвени заповеди на Областния управител на Софийска област – 55 броя. 

 Осъществен е контрол по реда на ЗМСМА върху 180 броя Протоколи на Общински 

съвети, окомплектовани с изготвени от служители в отдела 180 броя подробни 

доклади с опис на решенията по всеки протокол. 

 Изготвени становища, докладни, протоколи, пълномощни – 266 броя. 

 Изготвени и пуснати тръжни процедури – 5 броя. 

 Осъществено процесуално представителство на облстния управител – 10 броя. 

 Ежемесечно се изготвя подробна справка за върнати и оспорени решения на ОбС, 

която се публикуна на сайта на даминистрацията – 12 броя. 

 Изготвено е Решение на Областния управител на Софийска област, по реда на чл. 

71, ал. 2, във връзка с чл. 93, ал. 4 от АПК. Към настоящия момент същото не е 

обжалвано по реда на АПК. 

 Осъществен предварителен финансов контрол върху 14 броя документи. 

 Проведени 3 броя заседания на жилищна комисия и предприети всички действия, 

съгласно взетите решения. 

 Проведени 10 броя заседания на комисията за осъществяването и изпълнението на 

процедурите, заложени във Вътрешните правила при управление на имоти и вещи 

държавна собственост. 

 Проведени стажове на студенти – 5 броя. 

 Приключени преписки – 201 броя. 

 Ежеседмични участия на служители в заседанията на Съвет по осиновяване към 

Агенция за социално подпомагане – София – област. 

Във връзка със Заповедите на Областния управител на Софийска област, издадени на 

основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, по реда на чл. 45, ал. 4, 

изречение второ, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация /ЗМСМА/, бяха образувани 10 на брой  производства пред 

Административен съд – София област, от които: 

- Решаващият съд се е произнесъл в полза на Областния управител на Софийска 

област – 3 бр. 

- Прекратени производства от Решаващият съд – 3 бр. 

- Насрочени дати за нови заседания на съдебни производства – 4 бр.  

В областната администрация действа Комисия за работа с предложенията и 

сигналите на граждани, организации и омбудсмана на Република България. Същата се 

председателства от Николай Борисов – Заместник областен управител на Софийска 

област. 

 През 2019 г. бяха проведени общо 11 броя заседания. За периода от месец януари 

2019 г. до месец декември 2019 г. бяха разгледани общо 268 броя преписки, от които за 

135 броя продължава процедирането, а 133 броя са приключени. 

По приключените преписки областната администрация е разрешила, 

съдействала е за разрешаването или е изпратила към компетентните органи, 

въпроси, казуси и проблеми от значение за населението на Софийска област. 

Дейността на Комисията се съобразява и работи в съотвествие с Общите правила за 

организацията на работата на областните администрации и Вътрешните правила на 

Областната администрация на Софийска област. 

Протокол N: Разгледани преписки Продължили 

преписки 

Приключили 

преписки 

              1              13               13               0 

              2              15               6               9 

              3              16               10               6 

              4              24               14              10 

              5              27               11              16 

              6              17               10               7 

              7              20               10              10 

              8              21               10              11 

              9              38               16              22 

             10              47               23              24 

             11              30               11              19 
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В отдел КАК се поддържат регистри, от които са видни хронологията на 

иницииране, процедиране и приключване на административни преписки и съдебни дела, в 

т.ч. Регистър на договори по Закона за обществените поръчки, Регистър на договори за 

услуги, Регистър на договори за управление на имоти държавна собственост, Регистър на 

договори за наем, Регистър на граждански договори.  

Организиран е и се поддържа в добро състояние архив на съществуващите в 

Областна администрация на Софийска област протоколи на Общински съвети, заповеди, 

доклади и кореспонденция, с цел улесняване достъпа и своевременното изготвяне на 

отчети и извършването на справки.  

Съгласно утвърдена добра практика в дейността на областната администрация, 

разпределението за контрол на решенията на Общинските съвети се извършва на 

ротационен принцип със заповед на областния управител, което спомага за пълноценното 

осъществяване на административен контрол и прозрачност на работата. 

3. ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

(РРУТ) 

Отдел „Регионално развитие и устройство на територията“ се състои от 9 експерта, 

включително началник отдел. Всички служители притежават необходимата 

компетентност за изпълнение на служебните им задължения. Отделът е с най-разнородна 

дейност в администрацията.  

Основни направления и видове дейности на отдел РРУТ през 2019 г.: 

 Регионален съвет за развитие на Югозападен район – през 2019 г. бяха 

проведени 4 заседания, като на последните две заседания, Областният управител 

на Софийска област е председателствал, съгласно вменените му задължения в 

Закона за регионалното развитие. 

 04 – 05.04.2019 г. - на заседанието беше представена следната информация: 

Създаване на Държавна агенция за пътна безопасност – функции и задачи 
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на институциите и ведомствата, участващи в изпълнението на мерките и 

дейностите по пътна безопасност; предоставяне на електронни 

административни услуги от областните администрации през Системата за 

сигурно електронно връчване; резултати от първи етап на Социално-

икономически анализ на районите в Република България; 

предизвикателства и корупционни рискове при присъединяването на 

Република България към Шенгенското пространство; възможности за 

кандидатстване на областните администрации за реализация на проекти на 

местно ниво.   

 27 – 28.06.2019 г. – на заседанието беше представена следната информация: 

уеб базираната платформа за достъп до обществена информация и 

задълженията на администрациите в процеса на заявяване на достъп и 

публикуване на обществена информация; единна национална електронна 

уеб базирана платформа  „Електронни обществени поръчки“; възможности 

за устойчиво развитие на алтернативен туризъм; изготвяне на регионални 

схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2; напредък по 

изпълнението на Оперативните програми, програмите за териториално 

сътрудничество и Програмата за развитие на селското стопанство  

2014 – 2020 г.; годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2018 г.  

 18.07.2019 г. за стратегически консултации за бъдещия подход за 

регионално развитие, относно разработването на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2021 – 2027 г. 

 25 - 26.09.2019 г. - на заседанието беше представена следната информация: 

последни данни за болестта „Африканска чума по свинете“; приоритети и 

предизвикателства пред киберсигурността на национално ниво; проблеми и 

предизвикателства пред развитието на лечебните заведения на местно ниво; 
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нов тип документи за регионално развитие и възможности за интегрирани и 

териториални инвестиции. На заседанието бяха обсъдени и определени 

представителите на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за 

участие в тематични работни групи за разработване на оперативни 

програми за подкрепа на регионите за програмен период 2021-2027 г., 

съгласно Постановление на МС №142 от 7 юни 2019 г. 

 17 – 18.12.2019 г. - на заседанието беше представена следната информация: 

годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за 

развитие на Югозападен район за 2020 г.; напредък по изготвянето на схеми 

за пространствено развитие на Югозападен район; напредък по 

изпълнението на Оперативните програми, програмите за териториално 

сътрудничество и Програма за развитие на селските райони за периода 

2014–2020 г. и предстоящите за обявяване процедури до края на 2019 г. и 

2020 г.; състояние на републиканската пътната мрежа в Югозападен район, 

финансиране и планирани ремонтни дейности; транзитен трафик на 

наркотични вещества през границата с Република Сърбия и Република 

Северна Македония; проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за регионалното развитие. На същото заседание беше актуализиран 

списъкът на определените представители на Регионалния съвет за развитие 

на Югозападен район за участие в тематични работни групи за разработване 

на оперативни програми за подкрепа на регионите за програмен период 

2021-2027 г., съгласно Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. 

 Областен съвет за развитие на Софийска област - през 2019 г. беше проведено  

1 заседание на 28.11.2019 г., като бяха разгледани са следните въпроси: 

представяне на Аналитичен доклад за изпълнението на Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област за периода 2016-2020 г.; 

представяне на информация за годишните доклади за наблюдение изпълнението на 
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общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. на общините за 2018 г.; 

актуализиране състава на Постоянно действащата комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област; определяне на представители на 

общините, които да бъдат включени в състава на Регионалния съвет за развитие на 

Югозападния район. 

 Постоянно действаща комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област - през 2019 г. бяха проведени 8 заседания (5 

заседания на комисията и 3 заседания на работни групи към комисията, 

съгласно издадени заповеди на Областния управител на Софийска област).  

 19.02.2019 г. (комисия) - съгласуване на държавния план-прием на ученици 

за учебната 2019/2020 г. на държавни и общински профилирани и 

професионални гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в 

средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за 

професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в 

профилираните гимназии в VІІІ клас и в V клас в гимназиите в Софийска 

област. 

 03.04.2019 г. (комисия) – Одобряване на Методика за оценка на 

постъпилите проектни предложения от областната и общинските 

администрации на областно ниво и утвърждаване на комисия за 

разработване на Регионална програма за заетост 2019 г. 

 18.04.2019 г. – 2 заседания на работни групи: 1-ва работна група за 

проведеното проучване сред работодателите и 2-ра работна група за 

разглеждане на постъпилите предложения от общините във връзка с 

Регионалната програма за заетост 2019 г. 

 18.04.2019 г. (комисия) – Съгласуване на обобщена информация за 

резултатите и изводите от проведеното проучване на потребностите на 

работодателите от работна сила в Софийска област.  
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 22.04.2019 г. (комисия)  – одобряване на проект на Регионална програма за 

заетост на Софийска област за 2019 г. 

 15.10.2019 г. – заседание на работна група, която да организира и 

координира процеса по набиране и предоставяне на Агенция по заетостта 

на информация от работодателите от Софийска област. 

 15.10.2019 г. (комисия) – Съгласуване на обобщена информация за 

резултатите и изводите от проведеното второ за 2019 г. проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила в Софийска област. 

 Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016 – 2020 г. - през 2019 г. бяха проведени 2 заседания: 

 27.03.2019 г. – Набелязани бяха мерки и дейности за изготвяне на 

Междинен доклад – анализ за изпълнението на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. за периода 2016 – 2018 г. 

 01.07.2019 г. - Направен беше преглед и анализ за изпълнението на 

областната стратегия, обхващащ периода 2016 – 2018 г. и са обсъдени 

предложенията от проведена Кръгла маса на тема: „Подобряване на 

взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като 

алтернатива на институционализацията“ в Областна администрация на 

област София. 

 Консултативен съвет по електронно управление и информационна 

сигурност - през 2019 г. беше проведено 1 заседание на 28.03.2019 г., на което 

беше направен: анализ на работата в средата за електронен обмен на документи 

чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС); представяне на 

кратки доклади от всяка община, относно използването на Системата за 

електронен обмен на съобщения. 

 Областна постоянно действаща епизоотична комисия Софийска област – 

през 2019 г. бяха проведени 8 заседания на комисията във връзка с болестта 
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„Африканска чума по свинете“ (АЧС) - вирусно заболяване по домашните и 

дивите свине, което причинява сериозни стопански и икономически загуби на 

сектор свиневъдство. Заболяването е внесено в България през 2018 г. от 

Румъния, като през 2019 г. навлиза сериозно в нашата страна.  

През м. юли 2019 г. в Областна администрация на Софийска област беше 

постъпило писмо от министъра на земеделието, храните и горите, относно влошената 

епизоотична обстановка по отношение на болестта “Африканска чума по свинете” за 

предприемане на действия. Във връзка с това беше извършено следното: свикани бяха 

редовни заседания на Областната постоянно действащата Епизоотична комисия Софийска 

област; областната дирекция по безопасност на храните от този момент работи в 

повишена епизоотична готовност; директорът на ОДБХ София област определи екипи от 

дежурни ветеринарни лекари на ОДБХ София област, които приемаха сигнали 24 часа в 

денонощието и извършваха незабавни проверки за болестта „Африканска чума по 

свинете“; директорът на ОДБХ София област със заповед беше разпоредил извършване на 

проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти на територията на Софийска 

област; регионалнa дирекция по горите - София и структурите на територията на София 

област на Съюза на ловците и риболовците създадоха организация за наблюдение за 

откриване на трупове на умрели диви свине в ловните полета, като незабавно уведомяват 

ОДБХ София област; кметовете на общини организираха  провеждане на Общински 

епизоотични комисии, като приеха конкретни мерки за минимизиране на риска от поява и 

разпространение на болестта на съответната община при диви и домашни свине; 

кметовете на населени места и кметските наместници определиха места за загробване на 

трупове на умрели и принудително убити свине засегнати от заболяването и 

контаминирания материал, съгласно изискванията на Наредба 22 от 10.02.2006 г. за 

условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти 

получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в 

РВМС; кметовете съвместно с органите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

организираха почистването на пътни отбивки, паркинги и на местата за почивка на 
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пътуващите; кметовете на населени места и кметските наместници извършиха 

преброяване на отглежданите домашни свине и предоставиха списъците на официалните 

ветеринарни лекари отговорни за здравеопазването на животните на територията на 

съответните общини; осъществяваше се стриктен контрол на пазарите за живи животни, 

като не се допускаха продажбата на животни без ветеринарномедицински документи; 

органите на Гранична полиция от ГКПП Калотина непрекъснато извършваха стриктен 

контрол на преминаващите лица през ГКПП Калотина, с цел предотвратяване 

въвеждането на територията на Република България за лична консумация на свинско месо, 

суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо; собствениците на свиневъдни 

обекти спазваха мерки за биосигурност с цел минимизиране на риска от проникване и 

разпространение на причинителя на болестта „Африканска чума по свинете“. 

Във връзка с постъпили последващи писма в Областна администрация на Софийска 

област от Министерството на земеделието, храните и горите, относно създалата се тежка 

епизоотична обстановка по отношение на болестта «Африканска чума по свинете» в 

Република България, на заседание на Областната постоянно действаща Епизоотичната 

комисия Софийска област на 22.08.2019 г. беше обявена цялата област за високорискова 

зона и съответно бяха взети необходимите мерки за ограничаване разпространението на 

заболяването „Африканска чума по свинете“.   

В резултат на предприетите мерки в Софийска област бяха умъртвени 2 359 свине. 

В Областна администрация на Софийска област бяха входирани списъци от общините с 

информация за доброволно закланите животни и местата, определени за загробване, както 

и всички придружаващи ги документи, необходими за предоставяне на еднократна помощ 

в размер на 300 лв. Към дата 26.08.2019 г. информацията беше систематизирана от 

служители на областната администрация заедно с необходимите документи по общини и 

същата беше представена пред Областната Епизоотична комисия за утвърждаване. 

Информацията беше предадена в Министерството на земеделието, храните и горите. От 

ОДБХ – Софийска област поетапно изплатиха на обезщетенията на стопаните, подали 
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коректно документите си. По данни на ОДБХ – Софийска област бяха обезщетени общо 

1 273 стопанства на стойност 381 900 лв. 

 Областен координационен център - през 2019 г. беше проведено 1 заседание:  

 19.11.2019 г. – представени бяха измененията в Постановление 

№100/08.10.2018 г. на Министерския съвет за създаване и функциониране 

на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст и Доклад за изпълнение на дейностите, 

съгласно изискванията на ПМС 100/2018 г. 

 Регионална среща за план – прием: 

 26.11.2019 г. – проведената беше регионална среща на тема „Държавен 

план-прием и допълнителен държавен план-прием в образователните 

институции на територията на Софийска област за учебната 2020 – 2021 г. – 

ориентирани към бъдещите потребности на икономиката“ с директорите на 

училища, представители на общините, представители на национално 

представените организации на работодателите, членове на Постоянната 

комисия по заетост на Софийска област, представители на форми-

партньори на професионалните гимназии и Бюрата по труда в областта. 

 Постоянно действаща комисия "Военни паметници" – през 2019 г. беше 

проведено 1 заседание на 07.03.2019 г. Направени бяха следните предложения: 

предложение от Сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ” за изграждане и поддържане на 

военен паметник на генерал-майор Павел Христов. Комисията предлага 

проекта за изграждане на паметник да бъде одобрен; предложение на община 

Мирково за изграждане и поддържане на военен паметник на капитан Борис 

Богданов. Комисията предлага проекта за изграждане на паметник да бъде 

одобрен; предложение на община Горна Малина за проектиране и изграждане 

на военен паметник на фелдфебел Цвятко Загорски, пилот загинал на 24 юни 
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1944 г. Комисията дава съгласие да започне изграждането на този паметник; 

актуализиране на предложението на проф. дин Петър Стоянович за 

проектиране и изграждане на военен паметник на загиналите във войните 1912-

1918 г. от с. Поповци, община Ихтиман, Софийска област. Комисията взима 

решение за искане на информация и допълнително изясняване на 

обстоятелствата. 

 Работни срещи във връзка с проведените през 2019 г. избори – проведени 

бяха 2 срещи: 

- 09.05.2019 г. – работна среща с отговорните институции (Областен управител на 

Софийска област, Окръжна прокуратура – София, ОД МВР – София, в т.ч. 

„Охранителна полиция“ към  ОД МВР – София, РИК 26 Изборен район – 

Софийски, РДПБЗН – София, ТЗ ГРАО София област) във връзка с 

организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България  на 26 май 2019 г. 

- 18.09.2019 г. - работна среща с отговорните институции (Областен управител на 

Софийска област, Окръжна прокуратура – София, ОД МВР – София, в т.ч. 

„Охранителна полиция“ към  ОД МВР – София, РИК 26 Изборен район – 

Софийски, РДПБЗН – София, ТЗ ГРАО София област) във връзка с 

организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г. 

 Други комисии 

 Подготвени бяха отговори до секретариатите на Комитетите за наблюдение на 

Споразумението за партньорство, Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, Оперативна програма „Иновации и конкуретоспособност”, 

Оперативна програма „Региони в растеж”, Програма за развитие на селските 

райони, Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, Оперативна програма „Добро управлeние”, Програма за 
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морско дело и рибарство и Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” във връзка сучастието е заседанията на областния управител. 

 Участие в заседания на Съвместния секретариат на програмата за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г. и изготвяне на отговори до 

секретариата по различни въпроси, свързани с дейността му.  

 Организация и участие в комисии за пролетно и есенно обследване на 

техническото и експлоатационно състояние и аварийно планиране на язовирите в 

Софийска област;  

 Организизация и провеждане на комисии за проверка на проводимостта на 

участъци от речни корита. 

 Разработване и изпълнение на областни планове, стратегии, доклади и 

програми за регионално развитие. 

 Изготвяни бяха Отчет за младежките дейности за 2018 г. и Областен план за  

младежта за 2019 г. 

 Изготвен беше годишен Доклад за напредъка по изпълнението на дейностите по 

интеграционната политика за 2018 г. по приоритети, съгласно Националната 

стратегия за интегриране на ромите.  

 Разработена и утвърдена беше Регионалната програма за заетост на Софийска 

област за  2019 г.  

 Изготвен беше  Културен календар на Софийска област за 2020 г. 

 Транспорт и транспортна инфраструктура – издадени бяха заповеди за 

предприемане на спешна мярка за осигуряване на превозвач по маршрутни 

разписания от Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми на чл. 5 

пар. 5 от Регламент №1370 и чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. 

 Вътрешни правила, отчети, обобщени справки, доклади и становища  

- Изготвени бяха Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност. 

Актуализирани са Вътрешните правила за реда и организацията на 
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административното обслужване на граждани, система за електронен обмен на 

съобщения и система за сигурно електронно връчване в Областна администрация 

на Софийска област. 

 Изготвени бяха тримесечни обобщени отчети във връзка с постъпилите доклади за 

дейността на териториалните структури на централната изпълнителна власт на 

територията на Софийска област. 

 Изготвен беше отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския 

съвет за 2018 година и за първото полугодие на 2019 г. – отчет за показателите 

полза/ефект и отчет на показателите за изпълнение по програми. 

 Изготвен беше годишен отчет за изпълнението на дългосрочни и краткосрочни 

програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива в общините, съгласно чл. 8, т. 3 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ). 

 Изготвен беше отчет до Агенция за устойчиво енергийно развитие във връзка с 

изпълнение на задълженията по чл. 23 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ). 

 Изготвен беше годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна 

ефективност съгл. Чл. 12 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). 

 Обобщена беше информация, относно: 

 Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст.  

 Планираните инициативи по повод Деня на детето и действащи общински 

младежки организации на територията на Софийска област. 

 Попълнен  Годишен отчет на администрацията за 2019 г. в Интегрираната 

информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Актуализиране 

на информацията и образците за административните услуги на администрацията.  



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 40/52 
 

 Извършване на дейности, свързани с КККР и Кадастрални планове. 

 Във връзка с осигурен електронен достъп на служител от отдела по силата на 

сключено споразумение с Агенция по геодезия, картография и кадастър, са 

извършени дейности по получаване и подаване на заявления за скици за поземлени 

имоти, сгради и схеми на самостоятелни обекти в сгради, комбинирани скици. 

 Участия в комисии по разглеждане на възражения срещу приети КККР и комисии 

за контактна зона на КККР и списък на засегнатите имоти от КВС. 

 Проверки във връзка с уведомления за започнати производства по изменение на 

КККР и кадастрални планове. 

 Проверка във връзка с уведомления за издадени заповеди за изменение на КККР и 

кадастрални планове. 

 Проверка във връзка с подписване на акт за непълноти и грешки в кадастралния 

план. 

 Дейности по §4 и §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 Участие на служител от администрацията в комисии на Областна дирекция – 

„Земеделие“, Софийска област за промяна предназначението на земеделските земи. 

 Извършена беше проверка на изработени помощни планове и планове на 

новообразувани имоти. 

 Дейности във връзка с правомощията на областния управител по чл. 44 oт 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 Извършена беше проверка на протоколи на общините относно сключени договори 

за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ. 

 Международна дейност 

Международната дейност в областна администрация на Софийска област беше 

съобразена и осъществявана в изпълнение на Програмата за управление на правителството 

за периода 2017-2021 г.  
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В международната си дейност областният управител се е ръководил от принципа на 

прагматично следване на националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните 

работи на страната ни. Неотлъчно са следвани и отстоявани евроатлантическите ценности.  

Основните цели в международната дейност в областна администрация на Софийска 

област бяха:  

- Разширяване на международното сътрудничество между Софийска област и 

региони в различни страни чрез подписване на двустранни споразумения. 

- Участие на делегации на Софийска област в международни форуми. 

- Посещения на чуждестранни делегации в областна администрация на Софийска 

област с цел насърчаване на икономическото сътрудничество. 

- Създаване на сътрудничество в областта на образованието и обмен на ученици и 

студенти между регионите. 

- Стимулиране развитието на междукултурните отношения. 

- Развиване на туристическия потенциал на областта и презентирането й като 

целогодишна атрактивна туристическа дестинация. 

 В изпълнение на целите са извършени следните дейности: 

В Областна администрация на Софийска област през цялата година бяха проведени 

работни срещи с посланици на различни страни. Тяхната интензивност беше по-голяма в 

началото на годината, като целта беше да се очертае част от основната рамка на 

международната дейност.  

Осъществени бяха следните срещи с посланици; 

- През 2019 г в областна администрация бяха проведени срещи в с посланиците на 

Индонезия Н.пр. Сри Астари Расджид, посланика на Република Италия Н.Пр. 

Стефано Балди, посланика на Монголия Н.Пр. Дашжамц  Батсайхан, посланикна на 

Португалия Н.Пр. Елена Коутиньо, посланика на Кралство Дания Н.Пр. Сьорен 

Якобсен, посланика на Финландия Н.Пр. Пайви Блинникка, посланика на Мароко 

Н.Пр. Закия Ел Мидауи, посланика на Молдова Н.Пр. Штефан Горда, посланика на 

Словения Н.Пр. Анжей Франгеш, посланика на Армения Н.Пр. Армен Саргсян, 
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както и с посланика на Китайската народна република Н.Пр. Дун Сяодзюн, като 

областният управител е първият представител на държавната власт, с който 

новоназначеният представител на китайската страна се срещна. Посланиците бяха 

запознати със Софийска област и възможностите за сътрудничество в областта на 

икономиката, инвестициите, туризма, образованието, културата.  Разгледани бяха 

възможностите са сключване на споразумения за сътрудничество между Софийска 

област и регион от съответната страна. На заявеното желание за сключване на 

споразумение за сътрудничество от страна на областния управител, от посланиците 

беше изразена готовност за съдействие за осъществяването му.  

 Сключени споразумения за сътрудничество: 

- Сключено споразумение за сътрудничество с провинция Хубей, Китайска народна 

република. 

- Сключено споразумение за сътрудничество с провинция Джянси, Китайска 

народна република. 

- Сключен меморандум за сътрудничество в обществената сигурност, бедствия и 

кризи с провинция Лиеж, Белгия 

- В процес на подготовка и осъществяване е споразумение за сътрудничество с 

Кралство Мароко, регион Рабат.  

- По инициатива на община Ингтан от китайската провинция Джянси в процес на 

подготовка за подписване е споразумение за сътрудничество областта на културата 

и художественото изкуство и проявите с община Копривщица.  

- Посещения на чуждестранни делегации в Софийска област 

- Правителствена делегация и бизнес делегация от провинция Джянси, Китайска 

народна република посети водещото предприятие в минната индустрия „Елаците-

Mед – гр. Етрополе, индустриална зона Божурище, проведена беше среща в 

Народното събрание със заместник-председателя на НС Явор Нотев. Посещението 

е реализирано в рамките на сключеното споразумение за сътрудничество с 

провинцията.  
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- Служителите на посолството на Китайската народна република, начело с Н.Пр. Дун 

Сяодзюн посетиха гр. Копривщица, за да се запознаят със забележителностите и 

историята на гр. Копривщица, с цел тя да се превърне в предпочитана дестинация 

за китайските туристи. Посещението е реализирано в рамките на сключеното 

споразумение за сътрудничество с провинциите Джянси и Хубей.  

- Шейха Надя Ал Досари от Саудитска Арабия посети областна администрация и 

проведе среща с областния управител и кметовете на общините във връзка с 

възможностите за инвестиране в общините от областта.  

- Представители на китайската бизнес компания „China chengtong international“ се 

срещнаха с областния управител във връзка и предприятия от минната индустрия в 

Софийска област във връзка със заявения интерес от китайска страна към 

закупуване на продукти на минната индустрия – мед, алуминий, цинк. Обсъдени 

бяха и възможностите за сътрудничество в рамките на китайската държавна 

инициативата „Един пояс, един път“. 

- В резултат на въведените политики за превенция на корупционните практики и 

активната борба срещу корупцията, в областна администрация, по покана на 

областния управител, се проведе среща между представителите на Независимата 

комисия срещу корупцията на Хонг Конг –(ICAC) Сали Куан – секретар и Лоурънс 

Чънг – главен международен обучаващ служител. Независимата комисия срещу 

корупцията на Хонг Конг е една от водещите комисии в световен мащаб в борбата 

с корупцията.  

- От антикорупционната комисия на Хонг Конг направиха презентация пред 

служителите на областна администрация на дейността на комисията и 

антикорупционните практики, въведени на територията на Хонг Конг. 

 Посещения на делегации от областната администрация зад граница 

- Проведена беше среща на Областният  управител с Робърт Ежнес  - изпълнителен 

директор на  Представителството на еврейските институции  във Франция (CRIF) 

към Moadon Ivri – Съюз на еврейския език и култура в Париж. Състоялата се среща 
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беше във връзка с отбелязване на приноса на България за спасяването на 

българските евреи и представяне на филма „Следващо поколение“, разказващ за 

наследниците на спасените български евреи.  

- Делегация от областната администрация и кметове на общините участва на форума 

MUNI-EXPO 2019 в Тел Авив, Държавата Израел, на който са дискутирани теми, 

засягащи умните градове, градската сигурност и борбата с тероризма. 

- Делегация с представители от Софийска област заедно с представители на  

Министерство на земеделието и храните участва в церемонията по откриване на 

земеделски семинар в гр. Нанчанг, провинция Джянси. По време на семинара е 

представена кратка информация за Софийска област, като от китайска страна е 

проявено желание за побратимяване с общини от Софийска област. 

 Образование и култура 

- Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р. Асен Златаров“ – 

гр. Ботевград участва в проект за обмен на ученици от държавното училище „Ashok 

memorial public school“ – гр. Феридабад , Индия. По силата на сключеното 

споразумение учениците от училището в Индия гостуваха в гр. Ботевград, а 

учениците от гр. Ботевград върнаха визитата. Споразумението е резултат от 

договорености в областта на образованието между областния управител и Н.Пр. 

Пуджа Капур – посланик на Индия.  

- Народното правителство на провинция Джянси  даде пет пълни стипендии на 

студенти от Софийска област за втората половина на 2019 г. за обучение във висши 

училища в китайската  провинция. Стипендиите се дават по силата на Меморандум 

за сътрудничество в областта на образованието между Софийска област и 

провинция Джянси. 

- Областният  управител и делегация от областта участваха във форум в Пекин 

„Програма за лидери от областта на образованието на Китай и страните от 

Централна и Източна Европа 2019“, организиран от Министерството на 

образованието на Китайската народна република. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 45/52 
 

- Проведена беше среща на Областния управител в Париж с Моше Себаг – главен 

равин на най-голямата синагога във Франция.  

 Културна дейност 

Дейността в областта на културата в областна администрация беше осъществявана в 

подкрепа на традиционните ценности, в подкрепа на запазване на народните традиции и 

обичаи, в подкрепа на иницииране на културно-образователни събития, целта на които е 

достигане до повече граждани от областта, в частност повече млади хора – ученици и 

студенти. В изпълнение на целите на областна администрация бяха реализирани следните 

мероприятия: 

- Конкурс за рисунка и есе „Мисия Будител“   

Конкурсът беше проведен за втора поредна година между учениците от училищата в 

Софийска област по инициатива на областния управител  по случай 1 ноември - Ден на 

народните будители. В конкурса  традиционно участваха и ученици от двете български 

гимназии в гр. Димитровград – Република Сърбия. През изминалата година в конкурса 

бяха отличени 20 ученици в конкурса за рисунка и 9 – в конкурса за есе. За активно 

участие с плакет на областния управител бяха отличени и училища в гр. Драгоман, с. 

Челопеч и гр. Етрополе.  

- Майски дни на изкуствата „Боровец 2019“  

Фестивалът беше проведен за трета поредна година под патронажа на областния 

управител.  Посветен е на популяризирането на разнообразни жанрове в областта на 

музикалното, танцовото, театралното, изобразителното и забавното изкуство, където 

своите възможности показват участници от различни възрастови групи. 

- Национален фолклорен фестивал „Златни нишки“- с. Трудовец 

Националният фолклорен фестивал „Златни нишки“ – с. Трудовец беше проведен 

за втора поредна година под патронажа на областния управител и със съдействието на 

Областна администрация на Софийска област. Във фестивала участваха детски и 

юношески танцови състави, любителски школи и клубове, изучаващи български 

фолклорни танци.  



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 46/52 
 

 Резултати от международната дейност 

Международната дейност на областна администрация е постигнала както 

правителствените цели, заложени в Стратегията за управление, така и поставените в 

администрацията цели. Подписаните споразумения и дейности, произтичащи от тях са 

спомогнали за разширяване на международното сътрудничество и контакти на 

администрацията. В резултат на осъществените контакти и подписани споразумения бяха 

създадени условия за привличане на инвестиции в Софийска област, осъществени бяха 

реални дейности в областта на образованието и културата. Осъществените посещения и 

участия на различни международни форуми допринесоха за издигането на авторитета на 

страната и разширяване на влиянието на Софийска област в международните 

междурегионални взаимоотношения и контакти.  

 Освен гореизброените дейности в отдел РРУТ са обработени следните 

документи: постъпили/разпределени преписки за периода – 765 броя; приключени 

преписки – 769 броя;  процес на обработване/налични преписки – 16 броя; участие в 

комисии, работни групи и др. – 140 броя общо за отделните участия на служителите в 

отдела;  заявени в СГКК скици – 14 броя; получени – 9 броя; комбинирана скица от ГИС – 

2 броя; изготвени писма –578 броя; доклади, становища –145 броя; протоколи -  35 броя; 

препоръка – 1 брой; заповеди – 49 броя; становища – 35 броя; декларация – 1 брой; 

обявление на РС – 1 брой; апостили – 1084 броя; осъществен административен контрол на 

Протоколи на Общинските съвети – 211 броя протокола; взето участие в обучение на 

служители от отдела – 8 броя; осъществяване на контрол по отношение на техническото и 

експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, съгласно 

заповед на ОУ на СО; изготвяне на съответните протоколи и писма; изготвени Цели на 

администрацията за 2019 г.;  участие на служители от отдела в заседанията на Комисията 

по жалби и сигнали във връзка с чл. 7А от УПОА - Докладване на комисията на жалби и 

сигнали, Изготвяне на писма по получени жалби и сигнали в ОАСО, изготвяне на решения 

на комисията; приключване на преписки докладвани на комисията – справка за броя 
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отговори, напомнителни писма и доклади в деловодството; участие в комисия, съгласно 

заповед ОА- 233/24.07.2018 г. за възстановяване и подпомагане към МС - Оглед и 

проверка на място на обекти. Изготвяне и изпращане на констативни протоколи и 

становища до МС;  процедиране на заявления относно учредяване право на прокарване – 2 

броя; НПЕЕМЖС; петъчна справка – 12 броя и общ. регистър – 3 броя (Тaблици "общ 

напредък" и "общ.поръчки"); обработване на документи и извършване на проверки за 

подписване на протоколи по чл. 12 от договори за целево финансиране; изготвяне на 

справка до МРББ с предписани и изпълнени мерки за ВЕИ на участващите в програмата 

сгради; архивиране на досиета по НПЕЕМЖС – 11 броя; изготвен отчет на 

администрацията за 2018 г.; извършено архивиране: на преписки за 2017 г. и за 2018 г. – 

30 класьори; досиета на язовири – 67 броя; апостили – 3 броя класьори. 

Дейността на областна администрация на Софийска област беше регулярно 

проверявана от компетентните органи. Последната проверка беше назначена със Заповед 

№Р-147/12.11.2019 г. на министър – председателя на Република България на комисия от 

инспектори от Главния инспекторат. Те извършиха планова последваща проверка в 

Областната администрация на Софийска област за изпълнение на препоръките в доклад 

АМС №02.12-21 от 13.04.2018 г. от проверка по предоставянето на административни 

услуги.  

В последвалия проверката доклад, няма нито една забележка. Това показва, че 

целите, които си е поставила областна администрация се изпълняват и се работи 

постоянно и непрекъснато за подобряване на услугите за гражданите и изграждането 

на положителния образ на държавната администрация.  

 

V. АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК, В ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ  НА 

„ВОДОСНОБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ 

През 2019 год. АВиК се проведоха две редовни и две извънредни заседания. На 

извънредно заседание, проведено на 29.01.2019 год., Общото събрание на Асоциация по 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 48/52 
 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - 

София, на основание чл.198в, ал.4, т.2, чл. 198п, ал.1, предложение първо от Закона за 

водите, чл. 34, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

ВиК, одобри текста и сключването на Допълнителното споразумение към Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги и Приложенията към него с 

определения ВиК оператор - „ВиК“ ЕООД - град София и упълномощи председателя на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - София, да 

подпише Допълнителното споразумение към Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги и Приложенията към него със съществуващия ВиК оператор - 

„ВиК“ ЕООД - град София. Споразумението влезе в сила от 01.04.2019 год. На основание 

чл.91 от Кодекса на труда са проведени седем конкурса за заемане на основни длъжности 

в АВиК, а именно Главен секретар, Финансов експерт и ВиК експерт. Въпреки, че обявите 

за конкурсите се качват на електронната страница на асоциацията, кандидати за 

горепосочените длъжности не се явяват. Принудени сме за служители на асоциацията да 

ангажираме, с тяхно съгласие, служители от областната администрация, които 

съвместяват длъжността в АВиК с основните си задължения. 

В асоциацията бяха обработени и беше отговорено на 35 жалби от граждани. 

Преобладават оплаквания за проблеми с водоснабдяването на територията на 

Софийска област. Жалбите са се изяснявали след изискани становища от ВиК 

Оператора. 

Председателят на асоциацията е оспорвал пред административния съд 

Решение №БП-Ц-8/30.10.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с 

което е одобрен на ВиК ЕООД-София бизнес-план за развитие на дейността като ВиК 

оператор за регулаторен период 2017-2021 год. Повод за това е несъгласуваност на 

плана с асоциацията. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

стр. 49/52 
 

Представител на асоциацията е участвал в извънредна работна среща във връзка 

със състоянието на яз. Бебреш-Ботевград. 

На 23.12.2019 год. с нарочно писмо беше изискана информация от ВиК ЕОД-

София за състоянието на язовирите на територията на обособената територия. 

През цялата година бяха подържани контакти за взаимодействие и контрол и 

методическа помощ със служители от МРРБ. 

  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2019 г. в Областната администрация на Софийска област беше създаден 

необходимия ред за нормално протичане на работния процес и административно 

обслужване на гражданите. Ежемесечно беше осъществяван контрол по изпълнението на 

преписките и спазването на поставените срокове, посредством системата за управление на 

документооборота. Упражняването на контрол по спазването на сроковете сведе до 

минимум неприключените в установения законов срок преписки и  доведе до подобряване 

на административното обслужване и повишаване удовлетвореността на гражданите.  

Актуализирани бяха голяма част от вътрешните актове, регламентиращи процесите 

и дейностите в администрацията, вследствие на което беше подобрена организацията, 

координацията и контрола на работните процеси.  

           За осигуряване на открито и прозрачно управление и ефективна превенция и  

противодействие на корупцията в Областната администрация на Софийска област бяха 

предприети действия за поддържане на открит диалог и обратна връзка с потребителите на 

административни услуги (граждани и бизнес)  и  неправителствените организации, както и 

за постигане на  пълна прозрачност в отразяването на дейността на администрацията. 

Осигурена беше възможност за информиране на обществеността чрез различни 

комуникационни канали, ежедневно актуализиране на информацията, която се публикува 

на електронната страница на Областната администрация, както и бяха предоставени 

анкети за удоволетвореността на потребителите, асоциатите и общините от извършената 

от администрацията дейност.  
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Регулярното провеждане през 2019 г. на работни срещи и заседания на постоянните 

комисии към Областния управител и Областния съвет за развитие доведе до подобряване 

на хоризонталната координация за изпълнението на политиките за социално-

икономическо развитие на областта. Действащите съвети и комисии придобиха все по-

голяма активност в успешното изпълнение на основните им задачи, свързани с 

осъществяването на правителствените политики.  

Областната администрация на Софийска област насочи усилията си към 

предоставяне на експертна и институционална подкрепа на общините от областта за 

разработването и изпълнението на проекти, програми и инициативи, свързани със 

съхранение и популяризиране на културните ценности и недвижимото културно 

наследство на територията на областта, повишаване на заетостта, подобряване на 

социалните услуги, транспорта, опазването на околната среда и енергийната ефективност. 

Областната администрация ще продължи провеждането на активни действия за 

осъществяване на правителствените политики по заетостта, демографските въпроси, 

здравеопазването, образованието, културата, туризма и младежта, като оказва 

целенасочена подкрепа на общините за включването им в национални програми и други 

инициативи.  

През 2019 година Областната администрация на Софийска област ефективно 

изпълни функцията си да подпомага Областния управител при реализацията на законовите 

му правомощия на висш едноличен териториален орган на изпълнителната власт на  

най-голямата област по брой на общини и втората по територия област в Република 

България - Софийска област. 

             Въз основа на постигнатите през 2019 г. резултати, с цел създаване на условия за 

запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социално-

икономическо развитие на областта, Областната администрация на Софийска област ще 

насочи действията си за реализиране на заложените в стратегическите документи цели за 

ефективно управление на ресурсите, координиране и изпълнение на политиките на 

територията на областта и стимулиране развитието на различни форми на териториално 
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сътрудничество за намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

диспропорции.   

  Областната администрация на Софийска област е заявила присъединяването си към 

Документът „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 

административни услуги“, който представлява модел на основния работен процес при 

заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и 

реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Основната цел на 

създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на 

гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на 

електронни административни услуги и информация, свързана с тях. След 

присъединяването си към модела. При необходимост се актуализира своевременно  

информацията на Портала на отворените данни. 

 През месец февруари 2020 г. предстои ресертифициране на Областна 

администрация на Софийска област по стандарт EN ISO 37001:2016 за борба с 

подкупването. Акредитацията на сертификата ще бъде направена от водещата 

немска фирма TUV NORD.  

През 2020 г. в Областна администрация на Софийска област предстои и 

ресертификацията на внедрения международен стандарт EN ISO 9001:2015. За целта бе 

разработена цялостна система като средство и ангажимент  на ръководството на 

областната администрация за непрекъснато подобряване качеството на предоставяните 

административни услуги. Основната цел е осигуряване на пълно съответствие на 

предоставяните услуги с нормативните и законови изисквания на Република България, 

повишаване доверието и удовлетвореността на държавните и общински органи, 

гражданите и юридическите лица на територията на областта и създаване на увереност във 

всички заинтересовани страни, че ще получават административни услуги с постоянно 

високо качество, съобразени с техните нужди и очаквания и с приложимите нормативни 

актове и разпоредби, при спазване на всички правила, свързани със системата за 

финансово управление и контрол, сигурността на информацията и личните данни.  
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Областната администрация на Софийска област е заявила желанието и готовността 

си пред Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за 

управление на качеството CAF в рамките на проект „Въвеждане на Обща рамка за оценка 

(CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски социален фонд. 

 Основната цел на Областна администрация на Софийска област пред 2020 

година е да се превърне в администрация пример и администрация съветник в 

борбата с подкупването и корупционните практики. Администрацията е готова да 

сподели своя опит с останалите администрации, за да се въведе и там Системата за 

борба с подкупването, което още веднъж ще покаже, че Република България има 

волята и решимостта да се пребори успешно с това явление.  

Основен акцент в работата на администрацията през следващата година ще бъде 

надграждане на постигнатите резултати, подобряване на предоставяне на 

административни услуги на гражданите и получаване на обратна връзка за 

изпъленнието и качеството на предоставяните услуги. 

Изпълнението на целите  през 2019 година и получените резултати са една добра 

основа за изпълнение на поставените за 2020 година цели в Областна администрация 

на Софийска област.  

  

 


