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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 основи 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 територията на Софийска област, 

и 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 2018 г. и 

стратегическите цели за 2018 г. на Областна администрация на Софийска област. 

Дейността на Областна администрация на Софийска област през 2018 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; 

 Българското председателство на Съвета на ЕС 2018; 

 Балансирано регионално развитие; 

 Социална и демографска политика; 

 Образование и наука;  
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 Здравеопазване; 

 Административна тежест и електронно управление и др. 

В съответствие с чл. 63 от Закона за администрацията в годишните доклади за 

дейността на областните администрации се отчита изпълнението на поставените 

стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет. 

Основните цели на Областна администрация на Софийска област за 2018 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. Подпомагане цялостното културно развитие на областта; 

5. 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; 

6. Подобряване  предоставянето на административни услуги и ефективен диалог с 

потребителите, укрепване на административния капацитет; 

7. Превенция и противодействие на корупцията и борбата с подкупването;  

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

подобряване на междуинституционалната координация;  

9. Финансова дисциплина и стриктно водене и отчетност на счетоводните 

процеси; 

За изпълнението на заложените цели на администрацията водещо бе 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.  
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През отчетната година Областна администрация на Софийска област работеше 

активно и за реализиране на приоритетите и целите на Областната стратегия за развитие 

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 2018 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 експерт „Връзки с обществеността”. 

Дейността на политическия кабинет с областен управител Илиан Тодоров и 

заместник областни управители – Галя Геогриева, Николай Николов и Николай Борисов 
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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 бе 

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

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. 

Ръководният състав на Областна администрация на Софийска област взе участие в 

редица срещи с международно участие, както и събития в населените места на Софийска 

област, национални програми, международни срещи и събития, културни събития, 

спортни мероприятия и др. събития, подробно отразени в отчетите на Общата и 

Специализираната администрации, представени по-долу. 

Служителят, отговорен за връзките с обществеността, отразяваше своевременно 

всички събития и следеше информацията на интернет страницата на областната 

администрация да е актуална. 

III. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността" (АПОФУС). Дирекцията се състои от 15 служители. 

През 2018 г., всички служители в дирекцията изпълняваха стриктно своите 

задължения, като някои от тях са изпълнявали допълнителни задачи, освен заложените в 

длъжностните характеристики и работните им планове. Няма неотработени преписки и 

неизпълнени задачи поставени от ръководството.  

В дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността" (АПОФУС) през 2018 година продължи създадената много добра 

организация по разпределение, изпълнение и отчитане на възложените задачи и на 

текущата работа. Дирекцията осигурява технически и организационно дейността на 

Областния управител на Софийска област, на политическия кабинет, на специализираната 

администрация и осъществява дейности по административно обслужване на гражданите и 
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юридическите лица. Служителите от дирекцията изпълняват и много различни дейности 

съгласно функционалната характеристика на дирекцията.  

 През отчетния период служителите от звеното за административно 

обслужване са обработили 8 648 документа - писма, молби, заявления, 

сигнали, предложения, възражения и др. от граждани и институции. 

Необходимо е да се отбележи, че тук не влизат обработените писма към вече 

започнати преписки, а само новообразуваните. За неизвършени дейности от 

звеното няма постъпили жалби и сигнали от граждани. Звеното работи без 

прекъсване от 9,00 до 18,00 ч., като са създадени всички необходими 

условия за удовлетворяване потребностите и изискванията на гражданите. 

Системата за документооборот обработва всички документи постъпили в 

звеното за административно обслужване, като със системата за сканиране на 

документите на вход и изход, прозрачността в работата на администрацията 

е абсолютно гарантирана. От месец ноември 2018 г. започна електронен 

обмен на документи между администрациите, като областната 

администрация изпълнява всички задължения. 

 Звеното „Счетоводство и човешки ресурси“ ежедневно изпълнява 

дейности, свързани с финансово-счетоводното обслужване на областната 

администрация, финансовото управление и контрол, управлението на 

човешките ресурси, както и на други вътрешно-ведомствени актове, 

осигуряващи дейността на цялата администрация. Своевременно се изготвят 

всички заповеди за отпуски, назначаване и освобождаване на служители. 

През 2018 г. са изготвени 46 броя заповеди за назначаване и освобождаване 

на служители по трудово правоотношение, 71 броя заповеди за назначаване 

и освобождаване на служители по служебно правоотношение. Изготвени и 

обработени 291 броя заповеди за ползване на платен годишен отпуск. 

Обработени са 92 броя болнични листа на служители, ползвали отпуск по 

болест. Изготвени са 16 броя заповеди за извънреден труд. Изготвени са 11 

броя граждански договори и всички необходими документи за изплащане на 

сумите за възнаграждения. Изготвени са 26 броя щатни разписания. 

Изготвени и осчетоводени 12 броя ведомости за заплати. 
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Дирекцията оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на 

правомощията на областния управител, осигурява процесуално представителство пред 

органите на съдебната власт, изразява становища, изготвя договори и заповеди, участва в 

дейността на комисии и съвети и разработва предложения за решаване на правни въпроси, 

свързани с функциите на областната администрация. Осъществява финансов контрол 

преди поемане на ангажимент и издаване на съответния контролен лист към договорите. 

Дирекцията изготвя становища до Министерския съвет, във връзка със съгласуване на 

проекти на нормативни актове. Работи по преписки, жалби и сигнали. 

Дирекцията ежедневно изпълнява дейности по подпомагане на областния 

управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката 

на областта за отбрана и сигурност, и организирането на отбранително-мобилизационната 

подготовка в следните дейности: 

 Изготвени са 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 е 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 2017 година. Същите са изпратени в 

срок до Министерството на отбраната. 

 През месец март 2018 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. Беше 

съгласуван с Министерството на отбраната военновременен пункт за 

управление. 

 В междуведомствена експертна работна групаза изготвяне на проекти на 

нормативни актове на Министерски съвет, регламентиращи дейностите и 

задачите по отбранително – мобилизационната подготовка и реда за тяхното 

осъществяване  беше включен представител на Областна администрация 

Софийска област съгласно Заповед на Министъра на отбраната. През 
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годината  своевременно са актуализирани заповедите на Областния 

управител за състава на Областния съвет за сигурност. 

 Разработен е 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 са обучения по организиране на 

подготовката на личния състав от Областната администрация за действие 

във военно време.  

 Организирана е работата на Съвета по сигурност към областния управител и 

тези на кметовете на общини. 

 Изготвени са графици за организиране на денонощно оперативно дежурство 

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

Областния съвет за сигурност. Ежемесечно са провеждани инструктажи за 

задълженията на дежурните и е проведен изпит за тяхното познаване и 

ползване на апаратурата за оповестяване. Ежедневно се провеждат 

тренировки по оповестяването с МО и общините. Ежемесечно участва 

дежурния по ОСС в тренировката  провеждана от ОД на МО.  

 В Областната администрация на Софийска област се извършва планиране и 

осигуряване на граждански ресурси за отбраната на страната. Със заповеди 

на Областния управител на Софийска област е създадена организация за 

безусловно и условно отсрочване на запасни и техника-запас от повикване 

във въоръжените сили при мобилизация в общините и в деконцентрираните 

държавни служби за Софийска област,  

 за организиране и преглед на готовността за предоставяне на техника-запас 

с мобилизационно назначение, водеща се на отчет във Военно окръжие I 

степен – София. 

 Съгласно Наредба за условията и реда за функциониране на Националната 

система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при 

въздушна опасност със заповед на Областния управител се извършиха 

проверки на сиренната система в Софийска област. 

 Дейността свързана с военните паметници на територията на Софийска 

област през 2018 година е организирана съгласно Закон за военните 
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паметници в сила от 01.01.2008. Поддържа се областен регистър и се търсят 

нови данни за военни паметници. Беше изграден и открит в гр. Самоков на 

01.11.2018 г. Паметник – мемориал в чест на опълченците и участниците от 

Самоков в Руско-турската война, сражавали се за свободата на България. 

 През месец август 2018 г. беше изготвен нов Областен план за 

противодействие на тероризма. 

 Във връзка с работата на Междуведомствената комисия по възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет в Областната администрация на 

Софийска област са постъпили искания за финансиране от Общините  в 

областта. Изготвени са 38 констативни протоколи и становища на 

Областния управител за целесъобразността на отпусканите средства. 

 Освен с дейността по ОМП се работи по поддържане и разработване на 

План за защита при бедствия; предприемане на превантивни мерки в 

Софийска област за намаляване на последствията за населението и 

осигуряване на нормално функциониране на областта при снегонавяване и 

обледеняване. 

Общата администрация осигурява с канцеларски и санитарни материали цялата 

администрация.  

 Служителите, изпълняващи дейности по извършване на административно 

техническо и транспортно обслужване, ежедневно проучват и систематизират 

информацията за Областния управител, зам. областните управители и Главния секретар и 

ръководителите на административни звена в Областна администрация Софийска област, 

както и ежедневно осъществяват взаимодействията с всички държавни институции, 

местните администрации и гражданите. 

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

управител, заместник областните управители на Софийска област и на главния секретар, 

служители от дирекцията, организират ежедневно достъпа на информация, като делови 

срещи на Областния управител, заместник областните управители и на главния секретар. 

Стриктно и отговорно през цялата година се спазва ежедневния график за прием на 

граждани и за мероприятията на Областния управител, заместник областните управители 

и на главния секретар. 
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 Служителите, изпълняващи дейности по координиране транспорта на 

територията на областта ежедневно кореспондират с общини и централни 

ведомства, подпомагащи изпълнението на функциите на Областния 

управител и областната администрация в тази насока. 

Като по важни могат да се отбележат следните дейности: 

 Предадени и приети без забележки са месечни отчети за изпълнението на 

бюджета, заедно с подробно изготвени справки, съгласно указанията на 

Министъра на финансите справки. Подадени са  в срок заявки за ежемесечен 

лимит. 

 Изготвен е проекто-бюджет 2019-2021 година към Министерски съвет. 

 Ежедневно се изготвят справки и документи.  

 Създадена е гъвкава организация за незабавно изготвяне на проформа 

фактури и фактури за начисляване на консумативи към организации и 

фирми, помещаващи се в сградата на администрацията. Своевременното 

събиране на задължения води до освобождаване на финансови средства, с 

които се покриват належащи нужди на администрацията. През изтеклата 

2018 година няма забава на отчитане на ежемесечните разходи за 

консумативи, своевременно е фактурирано и предадено на отговорното лице 

от институцията, ползваща помещения на Областна администрация на 

Софийска област.  

 Изготвени са документи за публикуване и са проведени 25 конкурса за 

незаети щатни бройки в администрацията и 15 броя по чл. 81 от Закона за 

държавния служител - по мобилност.  

 Изготвят се месечни справки за присъствието и отчитането на системата за 

вход и изход в областната администрация. Изготвят се ежеседмични 

справки за служителите в отпуск или отпуск по болест. 

 Организирани са комисии, разглеждащи оферти за възлагане на различни 

дейности, касаещи работата на администрацията. 

 Служители от дирекция АПОФУС участват в комисия за разглеждане на 

преписки по изплащане на обезщетения и изготвяне на платежни, след 

изготвен протокол от комисията на преписки по изплащане на обезщетения 

от АПИ - за гр. Драгоман, с. Калотина, Ботевград и други. Стриктна 
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проверка на допълнително представени документи и повторен оглед на 

преписки с оглед правилното изплащане на обезщетенията. 

 Във връзка с работата на Междуведомствената комисия по възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет в Областната администрация на 

Софийска област са постъпили искания за финансиране от Общините  в 

областта. Изготвени са 38 констативни протоколи и становища на 

Областния управител за целесъобразността на отпусканите средства. 

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 м. 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 2018 г. работят 7 

експерти, вкл. началник отдел, които притежават необходимите компетентности за 

изпълнение на възложените им задачи.  

През 2018 г. в отдел „Държавна собственост и документален фонд“ общо са   

обработени 1412 бр. преписки, 589 бр. са приключени, а 192 броя са в процес на 

обработка. 

  Създадена е 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) е назначена постоянна комисия от длъжностни лица, която разглежда преписки 

за продажба и замяна на имоти държавна собственост и дава становище по тяхната 

законосъобразност и целесъобразност. За 2018 година са проведени 95 заседания. 

Извършен е задълбочен анализ на неактуваните държавни имоти, като за тях са изготвени 

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

правилника за прилагането му. Системно са 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 е въведен ред за проверка на наличната документация, съхранявана в Областната 

администрация на Софийска област. Изготвят се електронни заявки до архив на отдел 

ДСДФ, които се одобряват и насочват към служителите в архив на отдел ДСДФ от 

Главния секретар на Софийска област за извършване на съответната проверка. 

Предаването на преписките в архив на отдел ДСДФ се осъществява ежемесечно по опис, 

утвърден със Заповед на Областния управител на Софийска област. Архивните документи 

са подредени по надлежния ред. Изготвени са работни описи на делата. Със Заповед на 

Областния управител на Софийска област е назначена постоянно действаща експертна 

комисия, която да актуализира номенклатурата на делата в учрежденския архив на 

Областната администрация със сроковете на съхранението им.  

Същата е провела 2 работни срещи, изготвени са протоколи за взетите решения. 

  През отчетния период са извършени следните дейности: 
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 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна 

собственост на имот - 204 броя; 

 Издаване на заверени копия от договори и други - 21 броя; 

 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността - 16 броя; 

 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в 

парцеларните планове на стопанските дворове – 12 броя;  

 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, 

министерства и други – 76 броя; 

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

собственост  - 12 броя; 

 Издадени АЧДС с предоставени права за управление върху имотите на 

Областния управител на Софийска област - 55 броя. Общият брой на 

управляваните от Областния управител на Софийска област имоти – 

частна/публична държавна собственост е 276; 

 Заповеди за деактуване, от които 37 броя заявени по административна 

услуга 2388 (отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени 

актове за държавна собственост) - 86 броя (отписани 91 броя имоти); 

 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, 

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

населените места - 11 броя; 

 Продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 43, ал. 4, 

във връзка с чл. 84 от ППЗДС - 3 броя; 

 Прекратяване на съсобственост между държавата и физически лица, чрез 

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

 Безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост на 

общини по реда на чл. 54 от ЗДС - 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, със Заповед №ОА-

259/20.08.2018 г. на Областния управител на Софийска област е определено 
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длъжностно лице от Областна администрация на Софийска област със 

задача да извършва контрол, огледи на място, изисква доказателства и 

изяснява обстоятелства и факти за процесните имоти. За констатираното са 

съставени протоколи, от които с установява, че не са констатирани 

нарушения от страна на общините в Софийска област, придобили 

безвъзмездно имоти от държавата по реда на чл. 54 от ЗДС. Изпратен е 

Годишен доклад до Администрацията на Министерския съвет; 

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

от ЗДС, във връзка с чл. 83 от ППЗДС - 1 брой; 

 Брой изготвени писма за окомплектоване на преписки- 978 броя; 

 Предадени преписки в архива на отдел  ДСДФ - 611 броя; 

 Дейности, извършени от ст. експерти в архива на отдел ДСДФ - Приети 

преписки и разнесени в архив – 611 броя; 

 Извършени справки по заявки на служители – 310 броя; 

 Изведени и утвърдени АЧДС – 78 броя; 

 Изведени и утвърдени АПДС – 76 броя; 

 Деактувани в системата регистър имоти – 91 броя; 

 Поддържане на таблица по чл. 18 от ЗДС – попълнени 55 броя имоти; 

 Изготвена таблица със сградите – публична/частна държавна собственост с 

предоставени права за управление на Областния управител на Софийска 

област; 

  Извършени дейности от служителите в архив ДСДФ: 

 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 2018 г.; 

 Изготвен график за приемане в архив преписките на всички отдели на 

Областна администрация на Софийска област. 
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2. ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” (КАК) 

През 2018 г. в отдел „Координация и административен контрол“ за работили 

началник отдел и 5
-ма

 експерти с юридическа правоспособност.  

Въпреки, че отделът работи в непълен състав, поради напускане на служители е 

създадена организация на работата, в резултат на която има условия за бързо и коректно 

изпълнение на поставените задачи. Няма неоснователно забавяне в процедирането на 

постъпилите в отдела преписки. През 2018 г. са регистрирани общо 770 входящи 

преписки. По всяка са изготвени необходимите документи за окомплектоването им.  

Просрочени преписки в отдела няма. С изключение на текущите преписки, по които се 

работи и към настоящия момент, всички останали са приключени. 

Създадени са 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 създадения в предходните години 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. Участието в актуализацията на вътрешните правила, по 

отношение на различни нормативни актове, улеснява координирането, проследяването и 

съответствието с нормативните актове на дейностите, извършвани от отдела. В тази 

връзка са изготвени и утвърдени от Областния управител на Софийска област, на 

01.11.2018 г. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите за установяване на конфликт на интереси по чл. 35, ал. 1 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ). В съответствие с вътрешните правила със заповед на Областния управител е 

назначена комисия за извършване на проверка на декларациите. 

Съгласно утвърдена добра практика в дейността на областната администрация, 

разпределението за контрол на решенията на Общинските съвети е на ротационен 

принцип, което спомага за пълноценното осъществяване на административен контрол и 

прозрачност на работата. 
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През 2018 г. в отдел „Координация и административен контрол“ са извършени 

следните дейности: 

 Осъществен контрол за законосъобразност на Протоколи на Общински 

съвети – 247 броя. Редът за осъществяване на контрол за законосъобразност 

на Протоколите на Общинските съвети е уреден във Вътрешните правила за 

процедиране на протоколите на Общинските съвети на общините в 

Софийска област, постъпили в Областна администрация на Софийска 

област, на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, утвърдени от Главния секретар на областната 

администрация на 11,12.2018 г.; 

 Върнати и оспорени решения на общински съвети – 42 броя; 

 Заповеди на Областния управител на Софийска облас, с които са оспорени 

решения на Общинските съвети пред АССО – 6 броя; 

 Постъпили жалби и сигнали – 107  броя; 

 Писма и становища на граждани, общински и държавни институции, във 

връзка с административни преписки – 368  броя; 

 Изготвени и сключени 46 броя договора, в т.ч. граждански договори, 

договори за управление, договори за наем, договори за услуги, договори 

обществени поръчки; 

 Обработени 8 броя заявления по Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ) и издадени 5 броя решения за предоставяне достъп по 

искана информация по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ; 

 Разработена и утвърдена от Областния управител Политика за мерките за 

защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и 

предоставяни от Областна администрация на Софийска област на 22.05.2018 

г., в сила от 25.05.2018 г. Със заповед на Областния управител е определен 

служителят от администрацията по защита на личните данни. Утвърдената 

политика е в съответствие със Закона за защита на личните данни; 

 Сключено Споразумение между Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК) и Областна администрация на Софийска област за 

представяне на официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР в електронен 
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вид – скици, схеми, скици  - проекти, извлечения от КККР, удостоверения за 

имоти, предоставени за управление на ведомството от 02.11.2018 г.; 

 Сключен Меморандум за сътрудничество между Областния управител на 

Софийска област и Председателя на Комисията за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобито в следните области: 

провеждане на периодични срещи и консултации за прилагане на различни 

антикорупционни мерки, партньорство при провеждане на обучения с цел 

обмен на експертиза  и опит във връзка с дейности по превенцията и 

предотвратяване на корупционни практики; партньорство по теми от 

взаимен интерес –конференции, кръгли маси, семинари – края на м. ноември 

2018 г. 

В задълженията на отдел „Координация и административен контрол ” се включва 

подготовката на заседанията на: 

 Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, 

организации и Омбудсмана на Република България. Комисията осъществява 

своята дейност в съответствие с Глава VIII от 

Административнопроцесуалния кодекс и и чл. 7а от Устройствения 

правилник на областните администрации. През 2018 г., комисията е провела 

11 заседания и са изготвени 11 броя протокола. На заседанията са 

разгледани общо 215 броя сигнали, жалби и молби, от които 136 броя са в 

процес на изясняване на факти и обстоятелства, а 79 броя са приключени. 

Съгласно Вътрешните правила за дейността на комисията, заседанията се 

провеждат всеки първи понеделник на месеца и се председателстват от 

заместник областен управител, определен със заповед на Областния 

управител на Софийска област. 

 Комисията за управление на имоти и вещи – държавна собственост. 

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с Вътрешните 

правила при управление на имоти и вещи държавна собственост. 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2018 ГОДИНА  

стр. 19/39 
 

3. ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

(РРУТ) 

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

вкл., началник отдел. Всички служители притежават необходимата компетентност за 

изпълнение на служебните им задължения. Отделът е с най-разнородна дейност в 

администрацията. През 2018 г. са регистрирани общо 1475 броя преписки, просрочени 

преписки няма. Основни направления и видове дейности на отдел РРУТ през 2018 г.: 

1. Провеждане на регионална политика   

 Регионален съвет за развитие на Югозападен регион (РСР на ЮЗР) 

а. Участие в заседанията на РСР на ЮЗР:  

 на 20.06.2018 г., гр. Банско. На заседанието е представена Междинната 

оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Софийска 

област 2014-2020 г.; 

 на 20 - 21.09.2018 г., гр. Сандански. 

б. Обобщаване на областно ниво на постъпилата информация от общините на 

територията на Софийска област, във връзка с изготвянето на Годишен доклад 

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на 

Югозападен район (2014-2020 г.) за 2017 г.  

в. Изготвяне на Становище по проект на Решение на МС за одобряване на 

докладите за резултатите от междинната оценка за изпълнението на 

Регионалните планове за развитие 2014-2020 на районите от ниво 2. 

г. Изготвяне на проект на Годишна индикативна програма за дейността на 

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район през 2019 г. за периода за 

периода на председателството на Областния управител на Софийска област от 

01.07 – 31.12.2019 г.  

 Областни съвети и комисии  

 В задълженията на отдел „Регионално развитие и устройство на територията” се 

включват подготовка и организационно-техническото обезпечаване на 14 областни съвети 

и комисии. През отчетния период са проведени и организирани общо 17 заседания, както 

следва: 
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а. Областен съвет за развитие на Софийска област – през 2018 г. е проведено 1 

заседание на 30.05.2018 г.  

 На заседанието е приета Междинна оценка на Областната стратегия за 

развитие на Софийска област 2014-2020 г. и е извършена Актуализация на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 

2016 – 2020 г.  

б. Постоянно действаща комисия по заетостта към Областния съвет за развитие 

на Софийска област – през 2018 г. са проведени 7 заседания:  

 на 02.2018 г. - приемане на държавния план-прием на държавните и 

общински училища през учебната 2018 - 2019 г.; 

 на 29 март 2018 г., на 17.04.2018 г. и на 23.04.2018 г. заседания за - 

разработване на Регионалната програма за заетост на Софийска област – 

2018 г.; 

 на 22 март 2018 г., на 11.10.2018 г. и на 18.10.2018 г.  заседания относно 

анкетно проучване за потребностите от работна сила в Софийска област – 

I
-ви

 и II
-ри

 етап; 

в. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 

Софийска област – през 2018 г. е проведено 1 заседание. 

г. Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги 2016 – 2020 г. – през 2018 г. са проведени общо 2 заседания, както и 

Областен координационен механизъм по деинституционализация:  

 на 17.05.2018 г. заседание на основния състав за актуализиране на 

Общински стратегии за развитие на социалните услуги;  

 на 05.07.2018 г. е проведено заседание на разширения екип във връзка с 

обсъждане на областно нивио на проекта на Концепция на Закона за 

социалните услуги – Софийска област. 

д. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

– през 2018 г. са проведени 2 заседания в Областна администрация на 

Софийска област – на 16.03.2018 г. и на 05.04.2018 г. 

 на 16.03.2018 г. - Пилотно тестване на проект „Разработване и внедряване 

на системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на 
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Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012-2020 г.”. 

 на 05.04.2018 г. - обучение на служителите от областната и общинските 

администрации за работа със системата за „Разработване и внедряване на 

системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 

2012-2020 г.”. На  29.05.2018 г., служители от отдела са взели участие в 

международна среща за напредъка по интеграцията на ромите.  

е. Постоянно действаща епизоотична комисия – през 2018 г. е проведено 1 

заседание на 19.07.2018 г. във връзка с регистрирано огнище на Африканска 

чума по свинете в Румъния. 

ж. Областен експертен съвет по устройство на територията – през 2018 г. е 

проведено 1 заседание на 14.03.2018 г.  за одобряване на Подробен устройствен 

план  – Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I-80323.76.44, 

80014.44.106, 80011.44.107, 80011.053.093, 80011.053.126, кв.1, с.Челопеч, 

община Челопеч и с.Чавдар, община Чавдар, Софийска област. 

з. Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата – през 2018 г. 

е проведено 1 заседание на 27.02.2018 г., относно приемане на Календарен план 

за безопасност на движението по пътищата в Софийска област за 2018 г. 

Документацията от заседанията на областните съвети и комисии е надлежно 

класирана и съхранена в отдел РРУТ. Към всяко заседание са налични документите, 

които са разглеждани, материалите за работа, покани, присъствени списъци и 

протоколи от заседанията, доклади, становища и други материали. 

 Други комисии 

а. Подготовка на 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 управлвние”, Програма за морско дело и рибарство и Оперативна 
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програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” във връзка сучастието е 

заседанията на областния управител. 

б. 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.  

в. Организация и участие в комисии за пролетно и есенно обследване на 

техническото и експлоатационно състояние и аварийно планиране на язовирите 

в Софийска област; изготвени протоколи за всеки от проверените обекти; 

изготвен обобщен доклад до областния управител. 

г. Организация и провеждане на комисия за проверка на проводимостта на 

участъци от речни корита. 

д. Запознаване с Плановете за управление на речните басейни и Плановете за 

управление на риска от наводнение на Басейновите дирекции - разгледани 

планове и препратени към съответните общини за становища. 

е. Участие в комисии на ОД“З“ за промяна предназначението на земеделските 

земи по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 7 броя комисии. 

ж. Участие в комисии по изменение на одобрени Планове на новообразуваните 

имоти – 6 броя комисии. 

 Разработване и изпълнение на областни планове, стратегии, доклади и 

програми за регионално развитие 

а. Изготвяне на Доклад за младежките дейности за 2017, Областен план за  

2018 г. и аналитична справка за младежките дейности. 

б. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция - изготвена обобщена информационна карта на Софийска област 

за 2017 г. 

в. Изготвяне на годишен Доклад за напредъка по изпълнението на дейностите по 

интеграционната политика за 2017 г. по приоритети, съгласно Националната 

стратегия за интегриране на ромите.  

г. Разработена и утвърдена Регионалната програма за заетост на Софийска област 

за  2018 г.  

д. Изготвяне на  Културен календар на Софийска област за 2019 г. 
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е. Транспорт и транспортна инфраструктура 

 Издадени 12 бр. 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. на общините Божурище (1 брой), 

Ихтиман (2 броя), Копривщица (2 броя), Сливница(2 броя), Костинброд (1 

брой), Пирдоп (1 брой), Мирково (1 брой), Самоков (1 брой) и Драгоман (1 

брой), ведно със становища към всяка. 

 В резултат на предприетите действия от Областния управител през 2017 г. 

и след продължителна кореспонденция, Агенция „Пътна инфраструктура” 

постави през 2018 г. знак „Т-17” за навлизане в територията на Софийска 

област. 

 Изготвяне на обобщена информация за Софийска област за състоянието на 

586 броя пешеходни пътеки. Провеждане на работна среща в Областна 

администрация на Софийска област, относно критично състояние на пътен 

надлез на км 39+829 от път I-8 (Е80) и на път IV-81011 (SFO1400), 

Костинброд – Хераково. 

 Изготвяне на обобщена справка за състоянието на общинските пътища на 

територията на Софийска област. 

 Изготвяне на становище до „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по 

предложени промени от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в графика за 

движение на влаковете за 2018/2019 г., касаещо общините Драгоман, Елин 

Пелин, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Сливница, Златица, Пирдоп, 

Своге и Копривщица.  

2. Организиране на мероприятия и инициативи 

а. Организиране за втора поредна година на безплатен летен отдих за деца от 

общините на областта, на територията на вила „Горска поляна“ в курортен 

комплекс Боровец. В периода 01.07 – 31.07.2018 г. във вила „Горска поляна" са 

почивали 80 ученици, придружени от 15 ръководители. 

б. За първи път във вила „Горска поляна“ през 2018 г. почиваха деца от Цариброд 

(Димитровград), Република Сърбия. 
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в. Провеждане на „Седмица на изкуствата „Боровец 2018“ под патронажа на 

Областния управител на Софийска област. Връчване на грамоти на 

участниците на официална церемония в областната администрация на 

27.07.2018 г. 

г. Провеждане на Национален фолклорен фестивал в гр. Ботевград под надслов 

„Златни нишки” под патронажа на Областния управител. 

д. Провеждането на работна среща – дискусия по въпросите на социалното 

партньорство, инициирана от МТСП на 07.06.2018 г. 

е. По инициатива на Областния управител се Организира работна среща в 

Областна администрация на Софийска област на 20.07.2018 г., относно оценка 

и анализ на разпределението на броя на полицаите в Софийска област и 

търсене на решения за подобряване работата на Районните управления на МВР 

в областта в борбата им с престъпността с кметове от областта, началници на 

РУ на МВР и ОД на МВР. 

ж. Съвет на децата към ДАЗД – изпратени кандидатури от Софийска област в 

ДАЗД.  

з. Беше учредена за 1-ви път наградата „Заслужил гражданин на Софийска 

област“. Официална церемония за връчване на Годишните награди на 

Областния управител на Софийска област на 20 декември 2018 г. в пет 

категории: - „Здравеопазване и социални дейности“; „Култура и образование“; 

„Инвестиции и икономика”; „Спорт и младежки дейности“; „Развитие на 

духовността и моралните ценности”.  

3. Програми и проекти 

а. През 2018 г. продължи изпълнението на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради чрез: 

 Кореспонденция с общините от Софийска област, МРРБ, ББР; 

 Участие в комисии и изготвени доклади – 16 комисии; 

 Събиране, обобщаване и изпращане на ежеседмична справка за напредъка 

по програмата. – 52  бр.;  

 Събиране, обобщаване и изпращане на справки „Общ регистър“ и 

„Обществени поръчки“ - 12 бр.; 
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 изготвяне на справка за РЗП – 1 брой; 

 Участие в комисии за подписване на протоколи по време на 

строителството – 16 комисии; 

 Изготвяне на протоколи за извършени огледи на място на сгради 

участващи в програмата; 

 Обработени документи за подписване на Анекси към договори за целево 

финансиране;  

 Обработени документи и извършена проверка за подписване на протоколи 

по чл. 12 от договори за целево финансиране – 12 броя; 

 Събрана, изготвена и изпратена справка до МРРБ за предписаните и 

изпълнени мерки за ЗЕВИ на участващите в НПЕЕМЖС сгради; 

 Извършен контрол относно спазване на референтни стойности, изготвен 

контролен лист; 

 Преглед и приемане на досиета на сгради, в които дейностите са 

приключили. 

б. Областната администрация се включи в Програма „Старт в кариерата“ за 

заетост през 2019 г., като отдел РРУТ организира провеждане на заседание на 

кoмисията за оценка на кандидатите, изготвяне на протокол от работата на 

комисията, кореспонденция и координация на дейности по програмата с АЗ и 

Бюра по труда „Сердика“. Проведено интервю на 14.11.2018 г. с кандидати по 

Програмата, изготвени документи за финализиране на процедурата. 

в. Участие на Областна администрация на Софийска област в Проект 

BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” по ОПНОИР 2014-2020. 

Цялостна логистика относно партньорството с УНСС в Проект BG05M20P001-

2.002 „Студентски практики – фаза 1” по ОПНОИР 2014-2020  Обучение на 

студенти и успешно проведени студентски стажове в Областната 

администрация в периода януари – юни 2018 година. 

г. Участие на областната администрация в конкурс „Добра практика в дейността 

на администрацията в България“ на Института по публична администрация, 

където областната администрация получи грамота за участие. 
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4. Отчети, обобщени справки, доклади и становища  

а. Изготвени тримесечни обобщени отчети във връзка с постъпилите доклади за 

дейността на териториалните структури на централната изпълнителна власт на 

територията на Софийска област. 

б. Изготвен отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския 

съвет за 2017 година и за първото полугодие на 2018 г. – отчет за показателите 

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

в. Попълване в програмен формат на Бюджетната прогноза за периода  

2019-2021 г. 

г. Изготвяне на 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). 

д. Изготвяне на становище до Министерство на енергетиката по Проект на 

решение на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства – 

твърди горива – лигнитни въглища, от находище „Алдомировски въглищен 

басейн“, участък „Радуловци“, община Сливница, Софийска област, на „Минна 

компания“ ЕООД, гр. София. 

е. Изготвяне на справка за постигнатите  резултати от изпълнението на 

Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област за 2017 г. 

ж. Обобщаване на информация, относно: 

 състоянието на детските площадки в общините на територията на 

Софийска област; 

 готовността за зимна поддръжка на пътищата в Софийска област; 

 Механизма 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; 
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 инвестиции с информация за издадени сертификати клас „B” в общините 

от Софийска област; 

 общото количество отпадъци, което всяка община е изхвърлила през 2017 

г. и първото шестмесечие на 2018 г.; 

 приоритизирани участъци и остойностяване на проекти за изпълнение на 

дейности по почистване на речните легла в извън урбанизираните 

територии. 

з. Предоставяне на информация и документи във връзка с извършван от Сметната 

палата одит „Условия за балансирано и устойчиво регионално развитие”. 

и. Изготвяне на становища за съгласуване на:  Проект на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за 

общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги, Проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на списък с набори от данни по приоритетни области за публикуване 

в отворен формат на Портала за отворени данни, Закон за изменение и 

допълнение на Закона за регионалното развитие, Проект на Закон за 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 

г. 

к. Попълнен  Годишен отчет на администрацията за 2017 г. в Интегрираната 

информационна система на държавната администрация (ИИСДА). 

Актуализиране на информацията и образците за административните услуги на 

администрацията.  

л. Изготвен електронен отчет за 2017-2018 г. за публикуваните набор от данни в 

Портала за отворени данни. 

5. Извършване на дейности, свързани с КККР и Кадастрални планове 

а. Получаване и подаване на заявления за скици за поземлени имоти, сгради и 

схеми на самостоятелни обекти в сгради – получени / подадени 14 броя скици. 

б. Участие в 7 комисии по разглеждане на възражения срещу приети КККР и 2 

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

в. Проверка във връзка с уведомления за започнати производства по изменение на 

КККР и кадастрални планове - 2 броя уведомления. 
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г. Проверка във връзка с уведомления за издадени заповеди за изменение на КККР 

и кадастрални планове - 3 броя уведомления. 

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

план - 9 броя актове. 

е. Получени уведомления и заповеди по производства за изменение на кадастрален 

план  - 2 броя заповеди. 

6. Дейности по § 4 

а. Участие в анкети, проведени на място – 2 броя (община Костенец). 

б. Изготвяне на заповеди за одобряване на ПНИ от Областния управител – 2 броя 

(община Божурище и община Костенец). 

в. Проверка на изработени помощни планове и планове на новообразувани имоти 

– 5 броя, изготвяне на заповеди за комисии - 4 бр., участие в комисии – 3 броя.  

7. Изменение на землищна граница по ЗКИР 

а. Заповед за комисия – 1 брой.  

б. Провеждане на комисия – 1 брой за изменение землищната граница на  

с. Широки дол и с. Горни Окол, община Самоков. Изготвяне на документация и 

извършване на всички съпътстващи дейности в тази връзка.  

в. Изготвяне на 2 бр. писма, относно промяна на землищна граница Правец - 

Етрополе. 

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

oт Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

а. Проверка на протоколи на общините относно сключени договори за наем на 

пасища, мери и ливади от ОПФ – 22 броя. 

9. Прилагане нормативните разпоредби по устройство на територията 

а. Извършвани справки във връзка с провежданите заседания на ОЕСУТ-и в 

различните общини. Правени посещения, изготвени доклади с направени 

предложения. 

б. Издадени Разрешения за строеж от Областния управител на Софийска област:  

 РС-1/03.09.2018 г. за строеж: „Ремонт на съществуваща въздушна 

електропроводна линия 110 кv „Глъбец“ от стълб № 239 – отклонение за 

п/ст „Мирково“ – до стълб № 265 – разкъсването за п/ст „Челопеч“, 
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находящ се в на територията на Община Чавдар, Община Челопеч и 

Община Мирково; 

 РС-2/27.09.2018 г. за строеж: “Изместване на въздушна линия 110kv 

„Паскал - Мургана“, находящ се в поземлени имоти в землището на 

община Чавдар; 

 РС-3/24.10.2018 г. за строеж: Надграждане на хвостохранилище Челопеч - 

за хвостохранилище, кв.1, по действащия подробен устройствен план на 

част от землищата на с. Челопеч и с. Чавдар, Софийска област, одобрен със 

Заповеди №№ ЗУТ-1/27.04.2018г. и ЗУТ-3/11.05.2018г. на Областния 

управител на Софийска област; 

 РС-4/22.11.2018 г. за строеж: Ремонт на съществуваща въздушна 

електропроводна линия 110KV „Бакаджик”, находящ се на територията на 

община Златица и община Пирдоп.  

10. Международно сътрудничество 

През 2018 г. Международното сътрудничество беше един от основните 

приоритети в дейността на администрацията. 

а. Посещения на Областния управител на Софийска област 

 В периода 18-22.04.2018 г. посещение в префектура Хокайдо, Япония във 

връзка с подписване на споразумение за сътрудничество.  Проведени 

срещи с губернатора и вицегубернатора на префектура Хокайдо, 

митрополита на православната църква „Свето Успение Богородично“ в 

Сапоро и кмета на град Сапоро. 

 14.05.2018 г. посещение в провинция Техеран, Иран по покана на 

губернатора на Техеран Мохаммад Хосейн Могими. Подписан е 

Меморандум за сътрудничество между Софийска област и провинция 

Техеран. 

 02-04.07.2018 г. участие в международния форум „Пътят на коприната“ в 

Астана, Казахстан и се срещна с кмета на град Астана г-н Асет Исекешев, 

кмета на град Самарканд г-н Фуркат Ракхимов, кмета на район Байконур г-

н Йерлан Канамилов и г-н Ирек Ялалов – шеф на администрацията на град 

Уфа. 
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 07.08.2018 г. посещение на делегация в Ленинградска област, Руска 

Федерация по повод честване на 91 години от създаването на Ленинградска 

област. Срещна с губернатора г-н Александър Дрозденко и зам. 

губернатора г-н Андрей Минин. 

 19.09.2018 г. посещение на заместник областният управител Галя 

Георгиева в гр. Оулу, Финландия и участие в Годишната конференция на 

Асоциацията на европейските гранични региони. Среща с губернатора на 

регион Оулу, Финландия г-н Паули Харю за обсъждане на възможностите 

за сътрудничество. 

 В периода 19-24.10.2018 г. Областният управител и водена от него 

делегация, по покана на ръководството на провинция Хубей посети град 

Ухан, провинция Хубей, Китай по повод участие във Форум за глобалния 

производствен капацитет и бизнес сътрудничество. Проведени срещи, 

относно сътрудничество в различни области с председател на Комитета на 

Китайската комунистическа партия, главния секретар на Комитета на 

Китайската комунистическа партия, вицепрезидента на „Федерацията за 

индустрия  търговия“, заместник-генералния директор на Комисията за 

развитие и реформи, заместник-кмета на китайския град Ичан, ректора на 

Университет Хубей в гр. Ухан и с директора на държавна логистична 

компания за железопътни товарни превози „Ухан Азия – Европа“ –  

гр. Ухан. В резултат на посещението, две седмици по-късно е подписан 

договор за партньорство между МВБУ Ботевград и Университет Хубей. 

 07-11.12.2018 г. посещение в провинция Дзянси, Китай във връзка с 

подписване на Меморандум за сътрудничество. Проведени срещи с 

представители на държавния департамент по земеделие и директорите на 

най-големите компании на провинцията, със заместник-генералния 

директор на Департамента по образование на провинция Дзянси, с 

вицегубернатора и главния секретар на ККП на гр. Фуджоу, заместник-

кмета на правителството на гр. Фуджоу и с заместник-генералния директор 

на туризма в провинция Дзянси. Подписан е Меморандум за 

сътрудничество. 
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 17-19.12.2018 г. посещение в провинция Лиеж, Кралство Белгия. 

Проведени срещи с цел привличане на белгийски туристи в Софийска 

област с г-жа Катерин Делкурт - изпълняващ длъжността губернатор на 

провинция Лиеж, Н. Пр. г-жа Мая Добрева - посланик на България в 

Кралство Белгия и Люксембург, и г-н Люк Соние – почетен косул на 

България за Валония, Белгия. подписан е Меморандум за сътрудничество 

между провинция Лиеж и Софийска област. 

б. Подписани споразумения / меморандуми за сътрудничество: 

 14.05.2018 г. - подписан е Меморандум за сътрудничество между Софийска 

област и провинция Техеран в областта на икономиката, образованието, 

културата, туризма. 

 19.09.2018 г. – подписан е Меморандум за сътрудничество в областта на 

икономиката, образованието, науката, културата, спорта и туризма между 

Областния управител и заместник-председателя на Комитета на 

Китайската народна политическа консултативна конференция на 

провинция Хубей на церемония в Областната администрация. В резултат 

на подписания Меморандум, китайски учители-доброволци напълно 

безплатно ще обучават деца от училищата в Софийска област на китайски 

език. Обучението по китайски език ще се осъществи със съдействието на 

институт „Конфуций“ към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и 

Методий“. 

 02.10.2018 г. – подписано е Споразумение за съвместни действия за 

развитие на шахмата в сферата на образованието между Областния 

управител на Софийска област и бившия световен шампион по шахмат и 

депутат от Руската Дума Анатолий Карпов. 

 17-19.12.2018 г. - подписан е Меморандум за сътрудничество между 

провинция Лиеж и Софийска област в сферата на обществената сигурност 

и защита при бедствия и кризи. 

 07.12.2018 г. - подписан е Меморандум за сътрудничество в областта на 

инвестициите, търговията, селското стопанство, изграждането на основна 

инфраструктура, минно дело, горско стопанство, образование и култура 
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между Областния управител на Софийска област и губернатора на 

провинция Дзянси г-н И Лиан Хонг, Китай. 

в. Отправени покани от страна на Областния управител на Софийска област за 

сключване на споразумения за сътрудничество към: 

 губернатора на Хокайдо г-жа Харуми Такахаши – 20.02.2018 г.; 

 губернатора на регион Хелзинки, Финландия – 02.04.2018 г.; 

 губернатора на област Акешхус,  Норвегия г-н Нилс Оге Йегстад – 

11.04.2018 г.; 

 губернатора на провинция Тренто, Италия г-н Уго Роси за подновяване на 

връзките между двата региона и подписване на меморандум за 

сътрудничеството в областта на туризма, СПА – туризма и културата – 

04.09.2018 г. 

г. Проведени срещи на Областния управител на Софийска област с посланиците на: 

 Индия в България Н. Пр. г-жа Пуджа Капур във връзка с възможностите за 

взаимодействие в сферата на образованието – 13.04.2018 г.; 

 Китай Н. Пр. г-н Джан Хайджоу по повод срещата 16+1 на страните от 

Централна и Източна Европа и Китай в София – 03.05.2018 г.; 

 Федерална Република Германия Н. Пр. г-н Херберт Салбер във връзка с 

установен контакт с провинция Бавария и подписване на споразумение за 

сътрудничество – 08.05.2018 г.; 

 Руската Федерация Н. Пр. Анатолий Макаров по повод сключване на 

споразумение за сътрудничество на Софийска област с Московска и 

Ленинградска области – 10.05.2018 г.; 

 Република Казахстан Н. Пр. г-н Темиртай Избастин във връзка с бъдещо 

сътрудничество и подписване на споразумение в сферата на икономиката и 

културата между област Алмати и Софийска област – 11.05.2018 г.; 

 Република Полша Н. Пр. Кшищоф Краевски в посолството на Република 

Полша по повод обсъждане на възможностите за сключване на 

споразумение за сътрудничество между Софийска област и Мазовското 

воеводство – 07.06.2018 г.; 
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 Корейската народно-демократична република Н. Пр. г-н Ча Гон Ил, 

относно предложение от страна на Областния управител на Софийска 

област за постигане на споразумение за сътрудничество между Софийска 

област и регион Пхенян – 08.06.2018 г.; 

 Ислямска Република Иран Н. Пр. Хасан Дотаги във връзка с посещението 

на български бизнесмени в Иран с цел реализация на български продукти 

на иранския пазар и на ирански у нас – 09.07.2018 г.; 

 Социалистическа Република Виетнам Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан. По 

повод обсъждане на търговско-икономическите и културните отношения и 

сключването на споразумение за сътрудничество – 11.07.2018 г.; 

 Новоназначения посланик на Ислямска Република Иран у нас Н. Пр. г-н 

Сейед Мохаммад Джавад Расули в областната администрация. Обсъдени са 

възможности за задълбочаване на икономическите отношения между двете 

държави – 09.10.2018 г. 

д. Проведени срещи на Областния управител на Софийска област с: 

 Председателя на Ирано-българската бизнес асоциация г-н Сайед Хадей за 

обсъждане възможностите за ирански инвестиции в Софийска област, 

създаване на ирано-българско дружество в Техеран за производство на 

плодове и зеленчуци, и изграждането на системи за капково напояване в 

България – 01.07.2018 г.; 

 Израелски бизнесмени във връзка с проявен интерес за инвестиции във 

военно-промишления комплекс у нас – 10.07.2018 г.; 

 Работна среща в гр. Пирот, Република Сърбия между Областния 

управител, заместник областния управител Николай Борисов и генералния 

консул на България в Ниш Едвин Сугарев с управителя на Пиротски окръг 

Драгана Тончич с цел сключване на Меморандум за сътрудничество – 

16.08.2018 г.; 

 Среща на заместник областния управител Галя Георгиева с бизнес 

делегация от китайската провинция Съчуан във връзка с възможностите за 

осъществяване на партньорство с фирми от Софийска област в сферата на 
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търговията, обмен на туристи и сътрудничество в областта на земеделието 

– 26.09.2018 г. 

 Комуникационната стратегия на РБ за ЕС 2018 

 07.11.2018 г. – Отбелязване на Дея на Унгария в Софийска област. 

Заместник областните управители на Софийска област Галя Георгиева и 

Николай Николов съвместно с Н.Пр. г-жа Текла Харангозо – посланик на 

Унгария у нас, и  

г-жа Дьорди Димитров – директор на Унгарски културен институт 

„Балаши“, откриха изложбата „Църкви“ на Имре Маковец с фотографии на 

Габор Мате и представиха унгарската култура и политика, както и 

историята на Унгарски културен институт. 

 09.11.2018 г. – Среща на областния управител на Софийска област с 

ректора и президента на МВБУ Ботевград във връзка с подписване на 

договор с израелски университети и разширяване на учебните програми 

във ВУЗ-а. 

 29.11 – 03.2018 г. -  посещение на Израелска делегация в Софийска област 

(г-жа Нава Бокер – заместник-председател на Кнесета на Държавата Израел 

и Рут Васерман Ланде - заместник-генерален директор на Федерацията на 

местните власти) по повод честване на 75-годишнината от спасяването на 

българскит евреи по времето на Втората световна война. 

V. АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК, В ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ  НА 

„ВОДОСНОБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – СОФИЯ 

Асоциацията по ВиК е създадена на основание Глава единадесета "а" от Закона за 

водите  и се свързва с промените в същия закон от 2009 г. и в изпълнение на реформите в 

сектор „Водоснабдяване и канализация”. С Решение № 90-04-26/13.01.2011 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството е съгласувано учредяването на 

Асоциация по ВиК в Софийска област, с обхват обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София и разпределяне на определеното 

процентно съотношение на гласовете на общините. Отчета за дейността на Асоциацията 

по ВиК се изготвя в изпълнение на чл. 198 в, ал.4, т.10 от Закона за водите. 
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През отчетния период - от м. януари 2018 г. до месец декември 2018 г. са 

проведени две заседания на общото събрание на Асоциацията по ВиК, в обособената 

територия  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, едно редовно 

и едно извънредно, както и една работна среща: 

1. 16.02.2018 г. - редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София.  

На заседанието са приети следните РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ №1: Приет е, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, отчет 

за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” 

ЕООД – София за 2017 г. 

РЕШЕНИЕ №2: Приет е, на основание чл.9, чл.26, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, финансов 

отчет за изпълнениета на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „В и К” ЕООД – София за 2017 г. и обяснителна записка към него.  

РЕШЕНИЕ №3: Приет е, на основание чл.21, ал.1 от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  бюджет на Асоциацията 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София за 2018 година. 

2. 23.07.2018 г. -  извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – София. 

На заседанието са приети следните РЕШЕНИЯ: 

РЕШЕНИЕ №1:На основание чл.20, ал.3 и ал.5 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД – София приема  препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД-София за 2019г. да е 21 000/ двадесет и  една хиляди/ лева. 

РЕШЕНИЕ №2: Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София реши анекса и 

материалите към него да се изпратят по общини за обществено обсъждане и при 

провеждане на извънредното събрание по приемане на анекса да бъдат поканени 

представители на МРРБ. 
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3. 20.08.2018 г. - работна среща на Областния управител и председател на 

Асоциация по ВиК на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – София с кметове на общини от Софийска област с г-жа Малина 

Крумова- зам. - министър на МРРБ.  

На срещата г-жа Малина Крумова направи подробни разяснения във връзка със 

значението от подписване на допълнителното споразумение/анекс/ към сключения на 

16.03.2016 год. Договор №92-00-1 за стопанисване, подържане и експлоатация ва ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги. 

През отчетния период е водена кореспонденция с МРРБ, МОСВ, ВиК-София ЕООД 

и общините във връзка с възлагане на стопанисването, подържането и експлоатацията на 

въведените в експлоатация ВиК мрежи и съоръжения, изградени на територията на 

обособената територия. 

В отчетния период са разгледани 17/седемнадесет/ броя жалби на граждани, 

постъпили в АВиК с различни въпроси и оплаквания по повод ВиК съоръженията на 

територията на Асоциацията. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2018 г. в Областна администрация на Софийска област е създаден 

необходимият ред за нормално протичане на работния процес и административно 

обслужване на гражданите. Ежемесечно се осъществява 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.  

През 2018 г. бяха  актуализирани голяма част от вътрешните актове, 

регламентиращи процесите и дейностите в администрацията, вследствие на което се 

подобри организацията, координацията и контрола на работните процеси.  

            През 2018 г. беше внедрена нова системата за документооборот «Архимед». 

Изработена бе и „Инструкция за организацията и ползването на деловодна система за 

документооборот „Архимед”. 

             Също така бе извършено актуализиране на информацията на Портала на 

отворените данни на следните регистри: Регистър на дейността на областните комисии и 

съвети – Софийска област; преформатиране на Регистъра на дейността на областните 
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комисии и съвети – Софийска област и Регистър на имотите с държавна собственост на 

територията на Софийска област към декември 2018 г. 

За осигуряване на открито и прозрачно управление и ефективна превенция и  

противодействие на корупцията в Областната администрация на Софийска област са 

предприети действия за поддържане на открит диалог 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 е възможност за информиране на обществеността чрез различни 

комуникационни канали и ежедневно актуализиране на информацията, която се публикува 

на електронната страница на Областната администрация. Противодействието на 

корупцията в Областната администрация се осъществява 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 2019 г. предстои сертифициране на Областна 

администрация на Софийска област по стандарт EN ISO 37001:2016, за което през 2018 г. 

са предприети редица действия. Разработена е стратегия в борбата против корупцията, 

която отразява волята и вижданията на администрацията за превенция и противодействие 

на корупцията. На електронната страница на областната администрация е 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 са 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. 

Разработено и утвърдено е Ръководство на системата за борба с подкупването по стандарт 

EN ISO 37001:2016. 

През 2019 г. в Областна администрация на Софийска област също така предстои и 

внедряването на 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 
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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.  

Регулярното провеждане през 2018 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 придобиват все по-

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

осъществяването на правителствените политики.  

През 2018 г. също така 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.  

Изпълнени бяха всички задачи във връзка с дейността на регистратура за 

класифицирана информация: изпращане и входиране на документи, съдържащи КИ; 

водене на регистри, съдържащи КИ; ежемесечна справка и проверка на документите в 

регистратурата. 

             Въз основа на постигнатите през 2018 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 
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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 

сътрудничество за намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

диспропорции.   

През 2018 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. 

 

 


