УТВЪРДИЛ: ИЛИАН ТОДОРОВ (П)
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Дата: 16.02.2021 г.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 г.
Цели за 2021 г.

І. Оптимизация
на
провежданата
политика на
регионално ниво
чрез
реализиране на
приоритетите на
правителството
на регионално
ниво

Стратегически цели

I.1 Подпомагане
дейността на
Регионалния съвет за
развитие на
Регионалния съвет за
развитие на
Югозападния район
за планиране

I.2. Провеждане и
координиране на
регионалната
политика чрез
организиране
ефективно работата
на Областния съвет

Стратегически
документ

Интегрирана
териториална
стратегия за
развитие на
Югозападен район
за планиране за
периода 2021-2027

Национална
програма за
развитие
„България 2030“,
приета с решение на
МС от 02.12.2020 г.

Дейности

I.1.1 Участие в
заседанията на
Регионалния съвет
за развитие на
Югозападния район
за планиране

Срок
(месеци
през 2021 г.)

01-12.2021г.

Очакван резултат

Създаване на условия за
устойчиво развитие на
Югозападния район за
планиране
Направени предложения

Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

0 бр. заседания на
Регионалния съвет за
развитие на
Югозападния район за
планиране

4 бр. заседания
на Регионалния
съвет за развитие
на Югозападния
район за
планиране

0 бр. Предложения
I.1.2 Включване за
разглеждане в
дневния ред на
заседанията на
Регионалния съвет
на Югозападния
район за планиране
на значими въпроси
за Софийска област

01-12.2021г.

Разгледани и обсъдени
важни въпроси за
Софийска област на
заседанията на
Регионалния съвет на
Югозападния район за
планиране

0 въпроса

1 бр.
Предложения
2 въпроса

I.2.1. Организиране
на заседания на
Областния съвет за
развитие на
Софийска област

01-12.2021г.

Проведени заседания на
ОСР

0 заседания

2 заседания

1

за развитие на
Софийска област

II.Създаване на
условия за
постигане на
устойчиво
интегрирано и
вътрешно
балансирано
териториално
развитие на
Софийска
област

II.1. Активна
политика за развитие
на социалните услуги
и интеграция на
уязвимите групи

Национална
концепция за
регионално и
пространствено
развитие
Интегрирана
териториална
стратегия за
развитие на
Югозападен район
за планиране за
периода 2021-2027
Планове за
интегрирано
развитие на
общините от
Софийска област за
периода 2021-2027
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
за периода
2016-2020

Областна стратегия
за интеграция на
ромите в Софийска
област 2012-2020
Националната
стратегия на
Република България
за приобщаване и
участие на ромите
2021-2030

II.2. Провеждане на

Закон за

I.2.2.
Осъществяване на
мониторинг и
координация за
изпълнението на
Плановете за
интегрирано
развитие на
общините от
Софийска област за
периода 2021-2027

01-12.2021 г.

Представяне на
одобрените Планове за
интегрирано развитие на
общините пред Областния
съвет за развитие в срок
до три месеца от тяхното
приемане от общинските
съвети

0 одобрени Планове за
интегрирано развитие
на общините

22 одобрени
планове

II.1.1. Заседания на
Звеното за
мониторинг и
оценка на Областна
стратегия за
развитие на
социалните услуги
на Софийска област

01.-12.2021 г.

Проведени заседания на
Звеното за мониторинг и
оценка на Областна
стратегия за развитие на
социалните услуги на
Софийска област

0 заседания

2 заседания

0 решения

4 решения

II.1.2. Изготвяне на
Областен доклад за
изпълнението на
Областна стратегия
за интеграция на
ромите в Софийска
област 2012-2020 за
2020 г.

01.-02.2021 г.

Отчитане на състоянието и
тенденциите на
интеграция на ромите в
Софийска област през
2020 г.

0 отчети
0 заседания

1 годишен доклад

II.1.3. Разработване
на Областна
стратегия за
приобщаване и
участие на ромите
2021 - 2030

03.-05.2021 г.

Разработена областна
стратегия

0 документа

1 стратегия

II.1.4.
Институционална
подкрепа за
пълноценна
интеграция на
ромите в Софийска
област
II.2.1. Изпълнение

01.-05.2021 г.

Проведено заседание и
взети решения на
Областния съвет за
сътрудничество по
етническите и
интеграционните въпроси

0 решения

1 заседание
2 решения

01.-12.2021 г.

Изпълнение на дейности по

0 заседания

2 заседания

1 обобщен доклад
за одобрените
планове

Брой взети решения

2

активна политика за
насърчаване на
заетостта,
повишаване
качеството на
работната сила,
подобряване на
взаимодействието
между
образователните
институции и бизнеса,
и подобряване
условията на труд

предучилищното и
училищното
образование
Закон за
насърчаване на
заетостта

на Областна
стратегия за
подкрепа на
личностното
развитие на децата
и учениците в
Софийска област

Национална
стратегия на
Република България
за интегриране на
ромите 2012-2020 г.

0 решения

2 решения

Изпълнение на дейности по
Механизма за съвместна
работа на институциите по
обхващане и задържане в
образователната система
на деца и ученици в
задължителна
предучилищна и училищна
възраст в Софийска обл.
Проведени заседания на
Постоянно действащата
комисия по заетост към
Областния съвет за
развитие на Софийска
област
Брой взети решения

0 заседания
0 решения

6 заседания
6 решения

0 заседания
0 решения

4 заседания
4 решения

Областна стратегия
за подкрепа на
личностното
развитие на децата
и учениците в
Софийска област
2020-2022

II.2.2. Заседания на
Постоянно
действащата
комисия по заетост
към Областния съвет
за развитие на
Софийска област

01.-12.2021

Механизъм за
съвместна работа на
институциите по
обхващане и
задържане в
образователната
система на деца и
ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст

II. 2.3. Съгласуване
на държавен планприем на ученици за
учебната 2021/2022
г. на държавни и
общински
профилирани и
професионални
гимназии

02.2021 г.

Подобряване на
взаимодействието между
образователните
институции и бизнеса

0 одобрени планове

1 одобрен план

II. 2.4. Провеждане
на проучване на
потребностите на
работодателите от
работна сила в
Софийска област

02.-03.2021 г.
09.-10.2021 г.

Набиране и предоставяне
на Агенция по заетостта на
информация от
работодателите от
Софийска област

0 работни групи
0 анкетни проучвания

2 работни групи
2 обобщени
анкетни
проучвания

Интегриране на уязвими
групи безработни и
неактивните лица към
пазара на труда;
Подкрепа за
икономическия растеж на
общините с влошена
икономическа среда
Улесняване на
мобилността, подобряване
на транспортните връзки

0 безработни лица
0 проекти
0 програми

50 безработни
лица
22 разработени
проекта
1 одобрена
програма

0 заседания и решения

2 заседания
2 решения

II. 2.5. Изготвяне на
Регионална
програма за заетост
за 2021 г.

II.3. Мобилност на
населението и достъп
до публични услуги,

Областна стратегия за
подкрепа на личностното
развитие на децата и
учениците в Софийска
област

Интегрираната
транспортна
стратегия в периода

II.3.1. Подобряване
условията за
движение по

05.-06.2021 г.

01.-12.2021 г.
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поддържане на
ефективна
транспортна система в
Софийска област,
безопасност на
движението

II.4. Осъществяване
на наблюдение и
координация на
областно ниво за
изпълнението на
политиката за
опазване на околна
среда

до 2030 г.
Национална
програма за
развитие
„България 2030“,
приоритет 7
Национална
стратегия
2021-2030
за безопасност на
движението по
пътищата в
Република България

Национална
програма за
развитие
„България 2030“
Закон за водите
Закон за отпадъците
Наредба за
условията и реда
за осъществяване
на техническата
и безопасната
експлоатация на
язовирните
стени и
съоръженията
към тях, както и
на контрола за

пътищата чрез
въвеждане на мерки
за повишаване
знанията и
отговорностите на
участниците в
движението
II.3.2. Изпълнение
на Плана за
безопасност на
движението по
пътищата за 2021 г.
и подобряване
дейността на
областната комисия
по БДП
II.3.3. Защита на
обществения
интерес по
осигуряване на
транспортното
обслужване на
населението на
територията на
Софийска област

между общините в
областта;
Усъвършенстване на
маршрутите на
обществения транспорт
01.-12.2021 г.

Конкретни инициативи и
дейности по общини за
безопасност на движението
по пътищата

0 приети планове
0 приети доклади

1 приет
областен план
1 приет
Годишен доклад

01-12.2021 г.

Недопускане на рискове от
прекъсване на транспортни
услуги и вероятност да
бъде разстроена дейността
на държавните и местни
органи на властта.

0 изготвени заповеди

II.4.1. Събиране,
анализиране и
обобщаване на
информация от
общините на
Софийска област
относно
изпълнението на
дейностите по
опазване на
околната среда
II.4.2. Участие в
междуведомствени
комисии по Закона
за водите.

01.-12.2021 г.

Управление на отпадъците
в съответствие с
изискванията на
европейската и
националната нормативна
уредба

0 справки

Изготвяне на
необходимия
брой Заповеди за
предприемане на
Спешни мерки на
основание чл. 5,
пар. 5 от
Регламент /ЕО/
№1370/2007 г. на
Европейския
парламент и на
Съвета от 23
октомври 2007 г.
1 обобщена
справка

01.-12.2021 г.

Подобрена координация за
прилагане на политиката
за опазване на околната
среда

0 комисии

2 комисии

II.4.3. Участие в
междуведомствени
комисии по Закона
за защита при
бедствия

01.-12.2021 г.

Подобрена координация за
прилагане на политиката
при защита от бедствия

0 комисии

2 комисии

4

техническото им
състояние

II.5.Предотвратяване
разпространението и
ограничаване на
огнища на заразни
болести по животните
(епизоотии) и зоонози
(болести, които се
предават от
животните на човека)
II.6. Повишаване на
енергийната
ефективност в
съответствие с
приоритетите на ЕС и
Република България
за подобряване
качеството на
въздуха, намаляване
емисиите на
парникови газове и
повишаване
качеството на живот
на гражданите

Закон за
ветеринарномедицинската дейност

Програма за
енергийна
ефективност на
Софийска област за
периода
2020-2030 г.

II.4.4. Съхраняване
и поддържане
актуалността на
нормативно
изискуемата
документация за
язовирите и
съоръженията към
тях, както и
осъществяване на
контрол за
техническото им
състояние

01.-12.2021 г.

Ефективна
координация и
контрол върху
техническото
състояние за
осигуряване на
безопасната
експлоатация на
язовирите и
съоръженията към
тях

0 проверки
0 протоколи

60 проверки
60 протокола

II.4.5. Участие в
комисия на ОУ на
СО, във връзка с
подадени искания от
общините към
МКВПМС.
II.5.1. Заседания на
Постоянно
действащата
Епизоотична
комисия - Софийска
област

01.-12.2021 г.

Ефективна
координация

0 комисии

2 комисии

01.-12.2021 г.

Определяне на мерки за
опазване здравето на хора
и животни, ограничаване и
ликвидиране на огнища на
заразни болести по
животните

0 комисии

6 комисии

II.6.1. Събиране и
обобщаване на
данни за целите на
изпълнението на
Програмата за
енергийна
ефективност за
периода
2020-2030 г.

01.-12.2021 г.

Събрани и
Обобщени данни

0 справки

1 обобщена
справка
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III. Съхранение
и
популяризиране
на културните
ценности и
недвижимото
културно
наследство на
територията на
Софийска
област и
създаване на
условия за
устойчиво
развитие на
туризма

III.1. Опазване на
културното
наследство като
фактор за устойчиво
социално и
икономическо
развитие на областта

Национална
програма за
развитие
„България 2030“,
Приоритет 13
Култура, наследство
и туризъм

III.1.1. Провеждане
на политиката в
областта на
културата

01.-12.2021 г.

Координация и
организиране на значими
културни и спортни
събития в т.ч. концерти,
тържества, празници,
събори, състезания и др.
на територията на
областта

0 културни
мероприятия

5 културни
мероприятия

0 спортни
мероприятия

5 спортни
мероприятия

III.1.2. Участие на
Областния
управител в
отбелязването на
празниците и
инициативите,
включени в
Културния календар
на Софийска област
за 2021 г.
III.1.3. Изготвяне и
приемане на
Културен календар
на Софийска област
за 2022 г.

01.-12.2021 г.

Популяризиране на
историята, местните
традиции, обичаи и
фолклор на общините от
Софийска област

0 празници и
инициативи

5 празници
5 инициативи

01.11-30.11.
2021 г.

Създаване на
предпоставки за
традиционното
отбелязване на значими
събития, годишнини и
празници на общините от
областта

0 участия в прояви от
Културния календар на
Софийска област за
2021 г.

5 участия

III.1.4. Оказване на
съдействие за
организирането на
значими културни
събития на
територията на
областта

01.-12.2021 г.

Подобряване
осведомеността и
образователната култура
на населението от
областта

Брой проведени прояви
под патронажа на
Областния управител

2 събития

Културен календар
на Софийска област
за 2021 г.

1 изготвен и
приет Културен
календар на
Софийска област
за 2022 г.
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IV.Развитие на
трансгранично,
междурегионалн
о,
транснационалн
о и двустранно
международно
сътрудничество,
с цел постигане
на
териториално
сближаване и
създаване на
подходяща за
развитието на
областта и
региона
социалноикономическа
среда

IV.1. Стимулиране
развитието на
различни форми на
териториално
сътрудничество –
трансгранично,
транснационално,
междурегионално,
с цел намаляване на
вътрешнорегионалнит
еи
междурегионалните
диспропорции и
задълбочаване на
традиционно добрите
отношения,
установени с
различни държави

Комуникационна
стратегия на
Република България
за Европейския
съюз

IV.1.2. Установяване
на двустранни
отношения и
развитие на
сътрудничеството в
сфери от взаимен
интерес с държави,
с които Областната
администрация на
Софийска област
поддържа
международни
контакти

01.-12.2021 г.

V. Създаване на
условия за
провеждане на
изборите за
народни
представители
за
Народно
събрание и за
изборите за
президент
и вицепрезидент
на
Република
България през
2021 г.
VI. Постигане на
пълна
прозрачност на
дейността на
Областна
администрация
и подобряване
на
междуинституци
оналната
координация

V. Организационнотехническо
обезпечаване на
изборния процес

Изборен кодекс
Закон за
здравето

V.1.Осигуряване на
работния процес
по организационнотехническото
обезпечаване на
изборния процес

Указания и решения
на ЦИК

Развитие на двустранни
отношения;
Задълбочаване на
съществуващите и
създаване на нови
международни
партньорства;
Обмяна на опит,
разпространение на добри
практики;
Увеличаване броя на
трансграничните мрежи,
партньорства,
взаимодействия и връзки
в
икономическата и
социалната сфера

0 двустранни срещи с
международни
партньори

5 двустранни
срещи с
международни
партньори

0 сключени и
подновени двустранни
международни
споразумения

2 сключени или
подновени
двустранни
международни
споразумения

01.-12.2021 г.

Създадени
оптимални
условия
за нормално
протичане на
изборните
дейности

0 броя писма
0 броя заповеди
0 броя протоколи

Изготвяне на
необходимия
брой писма,
заповеди,
протоколи

VI.1.1Надзор и
актуване на имоти –
държавна
собственост, за
които до момента не
са съставени АДС

01.-12.2021 г.

Ефективно, прозрачно и
законосъобразно
управление и
разпореждане с имоти –
държавна собственост

Текуща стойност

100 % актове за
държавна
собственост

V1.2.Отписване на
имоти – държавна
собственост с
отпаднало
основание за
актуване като
държавна
собственост

01.-12.2021 г.

Текуща стойност

Брой деактувани
имоти

Закон за мерките
и действията по
време на
извънредно
положение

VI. 1. Актуализиранe
на процесите по
стопанисване,
управление и
разпореждане на
държавната
собственост на
територията на
Софийска област при
спазване на
принципите на
законност

Действащи
нормативни актове;
Закон за
държавната
собственост
Правилник за
прилагане на Закона
за държавната
собственост
Закон за водите
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VI.1.3.Поддържане
на регистри за
имоти – държавна
собственост

01.-12.2021 г.

Текуща стойност

Актуализиране
на регистрите на
100%

VI.1.4.Иземване на
държавни имоти,
които се владеят и
държат без
основание

01.-12.2021 г.

Защита на държавната
собственост

Текуща стойност

Брой иззети
имоти

VI.1.5.Предоставяне
на имоти държавна
собственост на
общини, ведомства

01.-12.2021 г.

Задоволяване на
потребностите на
ведомства/общини от
помещения/сгради за
изпълнение на техните
функции

Текуща стойност

Брой
предоставени
имоти

VI.1.6.Провеждане
на процедури за
продажба на имоти
– държавна
собственост

01.-12.2021 г.

Осъщестествяване на
приходи на
администрацията

Брой извършени
разпоредителни сделки

10 броя
продадени имоти

VI.1.7.Прехвърляне
на имоти –
държавна
собственост на
общини

01.-12.2021 г.

Задоволяване на
обществените потребности
от местно значение на
общините

Брой имоти
прехвърлени в
собственост на общини

7 броя
прехвърлени
имоти

VI.1.8.Провеждане
на процедури за
прехвърляне на
язовири в
управление на ДП
«Управление и
стопанисване на
язовирите»

01.-12.2021 г.

Брой прехвърлени
язовири

5 броя
прехвърлени
язовири в
управление на ДП
„УСЯ“

VI.1.9.Проверки,
огледи и
установяване на
имотите – държавна
собственост на
територията на
Софийска област

04.–11.2021 г.

Брой извършени
огледи, проверки

20 броя проверки
на всички
установени имоти
– държавна
собственост на
територията на
Софийска област
или безвъзмездно
прехвърлени в
собственост на
общини

VI.1.10.Изготвяне
на годишни доклади

11.-12.2021 г.

Доклад до МС

1 брой доклад

Ефективно, прозрачно и
законосъобразно
управление и
разпореждане с имоти
държавна собственост
Защита и гарантиране
интересите на държавата
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за резултатите от
извършените
проверки по
спазване на
забраните и
ограниченията от
общините, съгласно
чл. 54, ал. 6 от ЗДС
VI.1.11.Изготвяне
на годишни
доклади, съгласно
чл. 82 от ЗДС

31.03.2021 г.

VI.1.12.Заседание
на Комисията по
разпореждане с
имоти – държавна
собственост,
създадена съгласно
чл. 74 от ППЗДС

01.-12.2021 г.

VI. 2. Оптимизиране
на
архивохранилищата

Закон за
националния
архивен фонд
Вътрешни правила
за дейността на
учрежденския архив
на ОА на СО
Номенклатура на
делата със срокове
за съхраняване на
ОА на СО

VI.2.1.Дигитализаци
я на архива

VI. 3. Създаване на
електронен
учрежденски архив

Закон за
електронното
управление
Закон за
националния
архивен фонд
Наредба за обмена
на документи в
администрациите
Наредба за общите
изисквания към
информационните
системи, регистрите
и електронните
административни
услуги

VI.3.1.Създаване на
условия за
дългосрочно
съхранение на
електронни
документи в ОА на
СО

31.03.2021 год.

Доклад до МРРБ

1 брой доклад

Защита и гарантиране
интересите на държавата

Текуща стойност

Всяка седмица

Оптимизиране на работата
с документи от архив

0 системи

Създаване на
електронни
регистри
Унищожаване на
документи с
изтекъл срок на
съхранение;
Минимално
разпечатване на
документи на
хартиен носител

Дългосрочно съхранение
на електронни документи

0 вътрешни правила

Вътрешни
правила за
дългосрочно
съхранение на
електронни
документи в ОА
на СО
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VII. Постигане
на пълна
прозрачност за
дейността на
Областната
администрация
и подобряване
на
междуинститу
ционалната
координация

VII. 1. Подобряване
на административния
контрол

ЗМСМА, ЗДС,
ППЗДС, АПК

VII. 2. Подобряване
на процесулното
представителство и
защита на интересите
на държавата

ЗМСМА, ЗДС,
ППЗДС, АПК, ГПК

VII.3.
Усъвършенстване
прилагането на
политиките по
отношение
разпореждането и
управлението на
имоти – държавна
собственост на
територията на
Софийска област.

ЗДС, ППЗДС

VII.1.1. Проверка за
законосъобразност
на актовете на
кметовете и
общинските съвети.

01-12.2021 г.

Осъществяване на
ефективен контрол по
законосъобразност и
прилагане на
нормативната уредба.

Брой справки

12 броя справки
за върнати и
оспорени
решения на
Общинските
съвети.

VII.1.2. Оказване на
методическа
подкрепа на
общините и
Общинските съвети.

01-12.2021 г.

Оказване на подкрепа,
чрез изготвяне на указания
към кметовете на общини и
Общинските съвети.

Брой указания

При необходимост

VII.2.1. Изготвяне
на периодичен и
годишен отчет за
броя образувани
дела, по които е
реализирано
процесуално
представителство.
VII.3.1. Проверки,
огледи и
установяване на
имотите – държавна
собственост на
територията на
Софийска област.

01-12.2021 г.

Защита на обществения
интерес и поддържане на
процента спечелените в
полза на държавата дела,
спрямо общия. Постоянна
актуализация на
отчетността.

Спечелени дела.

Повишаване на
броя на
спечелените
дела, в полза на
държавата.

01-12.2021 г.

Осъществен мониторинг на
имотите – държавна
собственост не
територията на Софийска
област, които се
управляват от Областния
управител.

Извършени проверки и
огледи, Проведени
заседания на Комисия
по управление на
имотите, назначена със
заповед на Областния
управител на Софийска
област.

VII.3.2. Допълване и
поддържане на
актуалността на
Регистър на
имотите-държавна
собственост,
управлявани от
Областния
управител,
предвидени за
отдаване под наем

01-12.2021 г.

Осъществен мониторинг на
имотите – държавна
собственост не
територията на Софийска
област, които се
управляват от Областния
управител.
Оптимизиране на
разходите за поддържане и
управление на имотите –
държавна собственост.

Текуща дейност.

12 броя
протоколи от
заседания на
Комисия по
управление на
имотите,
назначена със
заповед на
Областния
управител на
Софийска област.
Актуален
регистър за
имотите,
подлежащи на
отдаване под
наем по реда на
ЗДС и ППЗДС и
предприети
действия по
ефективното им
управление.
Дейността се
осъществява
съвместно от
отдел КАК и
ДСДФ
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VIII. Финансова
дисциплина и
стриктно водене
и отчетност на
счетоводните
процеси

VIII.1.Създаване на
условия за ефективно
и ефикасно водене на
счетоводната и
отчетна документация
и по доброто
финансово
управление.

Закон за
счетоводството;
Закона за
държавния бюджет
на РБ за 2021 г.
Указания на МС и на
МФ

VIII.1.1. Добро
финансово
управление,
прозрачност и ясна
отчетност

01.-12.2021 г.

Добро финансово
управление, прозрачност и
ясна отчетност

Финансова дисциплина
и стриктно водене и
отчетност на
счетоводните процеси

IX. Подобряване
предоставянето
на
административн
и услуги и
ефективен
диалог с
потребителите,
укрепване на
административн
ия капацитет

IX.1.Повишаване на
качеството на
предоставяните
административни
услуги, надграждане
на въведенотоа
комплексно и
електронно
административно
обслужване

Стратегията за
развитие на
държавната
администрация
Общи правила за
подобряване
работата на
областните
администрации

IX.1.1.Анализ на
механизмите за
обратна връзка с
потребителите на
административни
услуги, с оглед
повишаване на
нейната
ефективност и
устойчивост

01.-12.2021 г.

Бързо и качествено
предоставяне на
административни услуги на
гражданите;

0 предложения

Закон за
електронното
управление

Спазване на
законоустановените
срокове за предоставяне
на административни
услуги;

Вътрешни правила
за организацията на
работата в Областна
администрация на
Софийска област
Годишен план за
обучение на
държавните
служители за 2021г.

Брой справки от
деловодната
система по
електронен път
4 бр. анкети

Анкетиране на
потребители

Вътрешни правила
за реда и
организацията на
административното
обслужване на
граждани в
Областна
администрация на
Софийска област
IX.2.Високо ниво на
компетентност на
служителите в
Областната
администрация на
Софийска област

Брой справки от
деловодната система по
електронен път

Създаване на
условия за
ефективно и
ефикасно водене
на счетоводната и
отчетна
документация и
по доброто
финансово
управление.
2 предложения

IX.2.1.Повишаване
експертния
капацитет,
квалификация и
специфична
компетентност на
служителите в
Областната
администрация

Повишаване
професионалните умения и
квалификацията на
служителите в Областната
администрация

Брой обучени
служители

30 обучени
служители

Изготвил: Мая Велкова-Нелчинова, н-к отдел РРУТ, дирекция АКРРДС
Съгласували: Елена Вардарова, директор на дирекция АПОФУС
Цветелина Бельовска, директор на дирекция АКРРДС
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