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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЪРДИЛ: РОСИЦА ИВАНОВА /П/ 

         ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

        НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

                                                                                                                                                                                 
Цели на администрацията за 2017 г.  
 
Наименование на администрацията: Областна администрация на Софийска област 
 
 

Цели за 2017 г. Стратегически цели Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 

през 2017 г./ 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор 
за текущо 
състояние 

Индикатор 
за целево 
състояние 

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

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

Програма на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014-2018;  
 
Регионален план за 
развитие на 
Югозападен район 
за периода 2014-
2020. 

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

01- 
06.2017 

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

0 бр. заседание на  
Регионалния съвет за 
развитие на 
Югозападния район за 
планиране 
0 бр. Предложения  
 
 

 
2 бр. заседания 
на  Регионалния 
съвет за 
развитие на 
Югозападния 
район за 
планиране 
1 бр. 
Предложения  
 

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

06- 
12.2017 

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

0 бр. заседание на  
Регионалния съвет за 
развитие на 
Югозападния район за 
планиране 
0 бр. Предложения  
 
 

 
2 бр. заседания 
на  Регионалния 
съвет за 
развитие на 
Югозападния 
район за 
планиране 
1 бр. 
Предложения  
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I.1.3 Включване за 
разглеждане в 
дневния ред на 
заседанията на  
Регионалния съвет 
на Югозападния  
район   на значими 
въпроси за 
Софийска област  

01- 
12.2017 

Разгледани  и обсъдени 
важни въпроси за  
Софийска област на 
заседанията на РСР на ЮЗР  
 
 
 
 

0 въпроса 2 въпроса 

I.2. Провеждане и 
координиране на 
регионалната 
политика чрез 
организиране 
ефективно работата 
на Областния съвет 
за развитие на 
Софийска област  
 

Национална 
програма за 
развитие: България 
2020; 
 
Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие на 
Република България 
за периода 2012-
2022 ; 
 
Регионален план за 
развитие на  
Югозападен район 
за периода 2014-
2020; 
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област 
2014-2020 г.; 
 
Общински планове 
за развитие 2014-
2020  на общините 
от  Софийска 
област. 

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

01-12.2017 Проведени заседания на 
ОСР  
 
 
 

0 заседания 
 
 

2 заседания 
 
 

I.2.2. Разработване 
на междинна оценка 
на Областната 
стратегия за 
развитие 2014 - 
2020 

06-12.2017 Изготвена  междинна 
оценка на Областната 
стратегия за развитие 2014 
- 2020 

0 доклади 
 
 

1 доклад 
 
 

I.2.3. 
Осъществяване на 
мониторинг и 
координация за  
изпълнението на  
Общинските 
планове за развитие 
2014-2020 в 
общините от  
Софийска област в 
контекста на 
изпълнение на  
Областната 
стратегия за 
развитие 2014 - 
2020 

01-12.2017  
Събрана и обобщена 
информация от общините 
за изпълнението на 
Областната стратегия за 
развитие 

 
0 справки  
 
 

 
22 справки от 
общините  
 
1 обобщен доклад 
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II.Създаване на 
условия за 
постигане на 
устойчиво  
интегрирано и 
вътрешно  
балансирано 
териториално  
развитие на 
Софийска  
област  
 
 

II.1. Изпълнение на 
приоритетите и 
специфичните цели за 
развитие на Софийска 
област съгласно 
Областната стратегия 
за развитие 2014-
2020 г. 
чрез успешното 
провеждане на 
секторните политики 
и политиката за 
регионално развитие 
 
 
 
 
 
 

Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие за периода 
2012-2022 – СЦ 1 
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област 
2014-2020 
СЦ 1 „Икономическо 
развитие” 

II.1.1. Насърчаване 
участието на  
представители на 
регионални 
браншови 
организации,    
кметовете на 
общините от 
Софийска област, 
представители на 
местния бизнес и 
НПО в конференции, 
семинари, 
информационни дни 
по оперативните 
програми и форуми  
за  насърчаване на 
инвестициите, 
развитието на 
високите 
технологии, 
енергийната 
ефективност и 
туризма 

01.-12.2017 Проведени срещи с 
кметове, потенциални 
инвеститори и браншови 
организации за 
изпълнение на заложените 
в ОСР и общинските 
планове цели, във връзка с 
насърчаване на 
инвестиционната активност 
и икономическото развитие 
на общините от Софийска 
област. 
Повишаване  
осведомеността на 
местните власти и бизнеса, 
с цел подпомагане 
дейността на малките и 
средните  
предприятия и  
новостартиращи бизнеси 
от всички икономически 
сектори на територията на 
областта  
 

0 срещи 
0 конференции, 
семинари, форуми, 
информационни дни 

2 срещи 
2  конференции, 
семинари, 
форуми, 
информационни 
дни 

II.2. Активна 
политика за развитие 
на социалните и 
здравни услуги и 
интеграция на 
уязвимите групи 

Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област  
2014-2020 
СЦ 2 „Социално 
развитие“ 
 
Областната 
стратегия за 
развитие на 
социалните услуги 
за периода 2016-
2020; 
 
Закон за 
равнопоставеност на 
жените и мъжете 
 
 
 

II.2.1.  Заседания на  
Звеното за 
мониторинг и 
оценка на Областна 
стратегия за 
развитие на 
социалните услуги 
на Софийска област; 
 

01.-12.2017 Проведени заседания на 
Звеното за мониторинг и 
оценка на Областна 
стратегия за развитие на 
социалните услуги на 
Софийска област 
Брой взети решения 

0 заседания 
 
 
 
 
0 решения 

2 заседания 
 
 
 
 
4 решения 

II.2.2. Провеждане 
на политиката по 
здравеопазване 
чрез  ефективна 
работа на Областния 
консултативен съвет 
по здравеопазване; 
 

01.-12.2017  
Подобряване здравния 
статус на населението в 
областта; 
 
По-цялостно обхващане на 
населението от програми 
за здравна профилактика; 
 
Подобрен достъп на 
населението до здравни 
услуги; 
 

0 справки 
Софийска област 
0 проведени заседания, 
взети решения и 
протоколи 
 
 
 
 

1 обобщена  
справка 
Включване на 
общини от 
Софийска област 
в 2 програми за 
здравна 
профилактика 
1 проведено 
заседание 
1 взето решение 
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II.3. Провеждане на  
активна политика за 
насърчаване на 
заетостта, 
повишаване 
качеството на 
работната сила, 
подобряване на 
взаимодействието 
между 
образователните 
институции и бизнеса, 
и подобряване 
условията на труд  
 
 

Закон за 
предучилищното и 
училищното 
образование 
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област 
2014-2020 
СЦ 2 „Социално 
развитие“ 
 
Национална 
програма „Старт на 
кариерата” 
 
Регионални 
програми 
 
 

II.3.1.  Разработване 
на Областна 
стратегия за 
подкрепа на 
личностното 
развитие на децата 
и учениците в 
Софийска област 
 

01.-03.2017 Разработена Областна 
стратегия за подкрепа на 
личностното развитие на 
децата и учениците в 
Софийска област 

0 стратегии 1 бр.  Областна 
стратегия за 
подкрепа на 
личностното 
развитие на 
децата и 
учениците в 
Софийска област 

II.3.2. Реализиране 
на проекти и 
национални 
програми за стажове 
и  повишаване на 
заетостта и 
качеството на 
работната сила чрез 
осигуряване на 
заетост на 
продължително 
безработни лица, 
включително от 
ромски произход, 
безработни  над 50 
годишна възраст и 
на младежи до 29 
годишна възраст 
 
 
 
 
 

01.-12.2017 Подобрен достъп до пазара 
на труда; 
Интегриране на уязвими 
групи безработни и 
неактивните лица към 
пазара на труда; 
Подкрепа за 
икономическия растеж на 
общините с влошена 
икономическа среда; 
Подобряване на 
възможностите за достъп и 
насърчаване участието в 
курсове за квалификация и 
преквалификация на 
работната сила; 
 
Разработени проекти за 
включване в националните 
програми; 
  
Проведени заседания на 
Постоянната Комисия по 
заетост и Областния съвет 
по условия на труд; 

 
0 безработни лица, 
включени в национални 
и регионални програми 
и проекти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 проекти 
 
 
 
0 заседания 
 

 
50 безработни 
лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 разработени и 
одобрени проекта 
 
 
4 заседания  
 
 

II.3.3.  
Институционална 
подкрепа за 
пълноценна 
интеграция на 
ромите в Софийска 
област 
чрез прилагане и 
наблюдение на 
изпълнението на 
Стратегията за 
интеграция на 
ромите в областта  

01.-12.2017 Проведено заседание и 
взети решения на 
Областния съвет за 
сътрудничество по 
етническите и 
интеграционните въпроси 
 
 

0 проведени заседания 
 
 
0 взети решения 

1 заседание 
 
 
1 решение 
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II.4. Мобилност на 
населението и достъп 
до публични услуги, 
поддържане на 
ефективна 
транспортна система в 
Софийска област, 
безопасност на 
движението 
 

Стратегия за 
развитие на 
транспортната 
система на 
Република България 
до 2020 г. 
 
Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие за периода 
2012-2022 г. - СЦ 4 
 
Национална 
стратегия за 
подобряване 
безопасността на 
движението по 
пътищата в 
Република България 
2011-2020 г. 
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област 
2014-2020 
 
Календарен план за 
безопасност на 
движението по 
пътищата 2017  

II.4.1. Подобряване 
условията за 
движение по 
пътищата чрез 
въвеждане на мерки 
за повишаване 
знанията и 
отговорностите на 
участниците в 
движението; 
Осъществяване на 
мониторинг и 
подкрепа за 
изпълнението на 
Календарния план 
за безопасност на 
движението по 
пътищата - 2017 г.;  

01.-12.2017 
 

Улесняване на 
мобилността, подобряване 
на транспортните връзки 
между общините в 
областта; 
Усъвършенстване на 
маршрутите на 
обществения транспорт 
 
Конкретни инициативи и 
дейности по общини за  
безопасност на движението 
по пътищата 
 

 
0 заседания и решения 
 
 

 
2 заседания и  
2 решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.4.2. Изготвяне и 
приемане  от 
Областната комисия 
по безопасност на 
движението на 
Календарен план за 
безопасност на 
движението по 
пътищата - 2018 г.;  
 

12.2017 
 

Успешно изпълнение на 
политиката за движение по 
пътищата чрез 
реализиране на 
инициативите, залегнали в 
Календарния план за 
безопасност на движението 
по пътищата - 2017 г.  

0 
 

1 приет  
Календарен план 
за безопасност на 
движението по 
пътищата - 2017 
 

II.5.  Прилагане на  
комплексни мерки за 
подобряване 
управлението на 
сектор 
„Водоснабдяване и 
канализация“ и за 
повишаване 
качеството на В и К 
услугите  
 

Стратегията за 
развитие и 
управление на 
водоснабдяването и 
канализацията в 
Република България 
за периода 2014 – 
2023 г.  
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област 
2014-2020 г. 
СЦ 3 „Опазване на 
околната среда и 
действия по 

II.5.1. Създаване на 
условия за 
въздействие върху 
повишаване 
качеството на 
услугите, 
предоставяни от 
“ВиК”  ЕООД София 
в Софийска област, 
контрол по 
изпълнение на 
Договора сключен с 
ВиК оператора, 
оптимизиране 
дейността на ВиК 
Асоциацията на 

01.-12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведени най-малко 3 
заседания на Асоциацията 
по В и К 
 
Обезпечаване на дейността 
на Асоциация по В и К на 
обособената територия, 
обслужвана от „В и К” 
ЕООД – София с 
компетентни експерти 
 

0 3 заседания 
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изменението на 
климата“ 
Приоритет 2 
„Интегрирано 
управление на 
водите“ 
Специфична цел 1 
„Изграждане и 
модернизиране на 
водностопанска 
инфраструктура“ 
 
Регионален 
генерален план на 
ВиК за обособената 
територия, 
обслужвана от „ВиК” 
ЕООД, гр. София 
 
Стратегия за 
намаляване на 
риска от бедствия 
2014-2020 г. 
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област  
2014 - 2020 г. 
СЦ 3 „Опазване на 
околната среда и 
действия по 
изменението на 
климата“, Приоритет 
2 „Интегрирано 
управление на 
водите“, 
Специфична цел 3 
„Управление на 
риска от природни 
бедствия - 
наводнения, 
свлачища и др.“ 

Софийска област и 
оказване на  
институционална 
подкрепа от 
отговорните за 
провеждането на 
политиката 
институции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.5.2. Изпълнение 
на дейностите по 
предоставяне на 
ВиК оператора 
правото да 
стопанисва, 
поддържа и 
експлоатира ВиК 
системите и 
съоръженията на 
обособената 
територия 
 

07.-12. 
2017 
 

Предоставени на ВиК 
оператора за 
стопанисване, поддържане 
и експлоатация 
новоизградени ВиК 
системи и съоръжения в 
обособената територия 

0 договора 
 
4 броя предоставени на 
ВиК оператора  
ПСОВ, водопроводни и 
канализационни мрежи 
и съоръженията по тях 
 

предоставени 
съоръжения 
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II.6. Повишаване 
сигурността на 
населението и 
ефективно действие 
при кризи, бедствия и 
аварии 
 
 

Стратегия за 
национална 
сигурност на 
Република България 

II.6.1.  Провеждане 
на работни срещи с 
общините и 
отговорните 
институции на 
централно и местно 
ниво за подобряване 
на координацията и 
реакцията при 
възникване на 
кризи, аварии и 
бедствия 

01.-12.2017 
 

Осъществяване на успешна 
координация на областно 
ниво на действията при 
бедствия и аварии 
 
Подобряване на 
готовността за ефективно 
реагиране и 
възстановяване при 
бедствия 
 

0 заседания 
 

2 работни срещи 
 

II.6.2. Изготвяне на 
Областна програма 
за намаляване на 
риска от бедствия 

07.-12.2017 
 

Предотвратяване и/или 
намаляване на 
неблагоприятните 
последици за човешкото 
здраве, социално-
икономическата дейност, 
околната среда и 
културното наследство в 
областта, вследствие на 
природни и причинени от 
човешка дейност бедствия. 

0 програми 1 програма 

 
II.7. Организиране на 
дейности по защита 
при бедствия и ОМП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подобряване на 
готовността за 
ефективно 
реагиране и 
възстановяване при 
бедствия 
 
 
 
 

II.7.1. Организиране 
на тренировки и 
контролни проверки 
и оказване на 
помощ на общините 
в областта по ОМП и 
защитата при 
бедствия и аварии  
 

01.-12.2017 
 

Създадени  предпоставки 
за оптимизиране на 
защитата на населението и 
имуществото в областта 
при бедствия и подготовка 
за отбрана и организиране 
на ОМП чрез провеждане 
тренировки и контролни 
проверки 

0 брой тренировки и 0 
контролни проверки 
 

20 тренировки и 
3 контролни 
проверки по ОМП 
 

II.7.2. Организиране 
и планиране на 
дейностите на Щаба 
за изпълнение на 
Областния план за 
защита при бедствия 
 

01.-12.2017 
 

Създадени  предпоставки 
за оптимизиране на 
защитата на населението и 
имуществото в областта 
при бедствия и подготовка 
за отбрана и организиране 
на ОМП чрез провеждане 
тренировки и контролни 
проверки 

0 работни срещи 
 

2 работни срещи 
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II.7.3. Организиране 
и планиране 
работата на 
Областния съвет за 
сигурност 
 

 
01.-12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изпълнение на годишния 
план за дейността на Щаба 
за изпълнение на 
Областния план за защита 
при бедствия 

 
Контролни проверки на 
общините за превенция 
и защита на 
населението при 
бедствия и аварии 
 
Брой заседания 
 
 
Документи за 
дейностите 

 
38 контролни 
проверки на 
общините  
 
 
 
2 заседания 
 
 
2 документа 
 

 II.8. Осъществяване 
на наблюдение и 
координация на 
областно ниво за 
изпълнението на 
политиката за 
опазване на околна 
среда  

Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие за периода 
2012-2022 г. – СЦ 1 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област  
2014 - 2020 г. 
СЦ 3 „Опазване на 
околната среда и 
действия по 
изменението на 
климата“, Приоритет 
1 „ Управление на 
отпадъците в 
съответствие с 
изискванията на 
европейската и 
националната 
нормативна уредба“ 
Национален план за 
управление на 
отпадъците за 
периода 2014-2020 г 

II.8.1. Събиране, 
анализиране и 
обобщаване на 
информация от 
общините на 
Софийска област 
относно 
изпълнението на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда:   
- етап на 
изграденост и 
функциониране на 
регионалните депа 
за ТБО и системите 
за разделно 
събиране на 
отпадъци; 
- изграденост и 
функциониране на 
ПСОВ/ПСПВ; 
- информация за   
съхранението на 
препаратите за 
растителна защита с 
изтекъл срок на 
годност  

01.-12.2017 Управление на отпадъците 
в съответствие с 
изискванията на 
европейската и 
националната нормативна 
уредба 
 

0 попълнени 
въпросника 
 
 

22 попълнени 
въпросника 
 

 
II.8.2. Провеждане 
на работни срещи с 
участието на 
представители на  
общините, 
отговорните 

 
01.-12.2017 

 
Подпомагане прилагането 
на мерки от общините за 
насърчаване разделното 
събиране, преработката и 
повторната употреба на 
отпадъците 

 
0 срещи 

 
2 работни срещи 
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министерства и 
териториални звена 
по въпроси, 
свързани с  
изпълнението на 
дейностите, 
залегнали в 
плановете и 
програмите за 
опазване на 
околната среда и 
други въпроси в 
сферата на 
екологията и 
управлението на 
отпадъците     

 
Подобрена координация за 
прилагане на политиката 
за опазване на околната 
среда 

II.9. Провеждане на 
активни действия за 
реализиране на   
политиката за 
енергийна 
ефективност 

Национална 
програма за  
енергийна 
ефективност на  
многофамилни 
жилищни сгради  
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област  
2014 - 2020 г. 

II.9.1. Поддържане и 
подобряване на 
ефективна  
координация с 
общините на 
територията на 
областта, 
организиране на 
срещи със 
заинтересованите 
страни за 
изпълнението на  
Националната 
програма  

01.-12.2017 
 

Подобрена координация в 
резултат на проведени 
срещи/посещения на място 
на представители на 
Областната администрация 
на Софийска област 
 

0 срещи/посещения 
 

10 
срещи/посещения 
 
 

II.9.2. Провеждане 
на работни срещи с 
общините в областта 
за информиране и 
запознаване с 
настъпили промени 
по отношение 
изпълнението на 
Националната 
програма 

01.-12.2017 
 

Проведени работни срещи 
 
 

0 информационни 
срещи 
 

2 информационни 
срещи 
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II.9.3. Мониторинг 
на процеса по 
обновяването на 
жилищните сгради 
на територията на 
областта в 
изпълнение на 
договорите за 
целево финансиране  
 

01.-12.2017 
 

Изпълнени задължения на 
областния управител във 
връзка с  осъществяване 
на контрол при 
кандидатстването по 
програмата, при избор на 
външен изпълнител и по 
време на строителството 
Актуализирана и подадена 
справка за изпълнението и 
напредъка на програмата 
на територията на 
Софийска област  

1 справка 
 
 
0 месечни справки  
 
 
 
 
ежеседмично 

1 обобщена 
годишна справка 
 
 
 
 
 
 
ежеседмично 

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 
стратегия за 
регионално 
развитие за периода 
2012-2022 г. - СЦ 1 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област  
2014 - 2020 г. 
СЦ 2 „Социално 
развитие“  
 
Програма за 
транснационално 
сътрудничество 
„Дунав“ 2014-2020; 
Програма ТГС 
България-Сърбия 
2014-2020; 
Програма БГ 08 
„Културно 
наследство и 
съвременни 
изкуства”, Мярка 
1 „Реставриране, 
обновяване и 
опазване на 
културното 
наследство”, 
финансирана от 
Финансовия 
механизъм на 
Европейското 
икономическо 

III.1.1. Успешно 
разработване, 
кандидатстване и 
изпълнение на 
проекти и програми 
със средства от  
европейските 
фондове и 
националния 
бюджет 

01.-04.2017 
 

Подобряване на културния 
облик и имидж на 
областта; 
Повишаване на 
посещаемостта на 
културните 
забележителности; 
увеличаване ръста на 
туристопотока; 
 

1 проект в процес на 
изпълнение 
 

1 успешно 
изпълнен проект  

III.1.2. Провеждане 
на политиката в 
областта на 
културата чрез 
организиране 
работата на 
Постоянно 
действащата 
Комисия по 
образование, 
култура, 
вероизповедание, 
спорт, читалищна 
дейност и медии.    

01.-12.2017 
 

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

0 заседания 
 
0 културни 
мероприятия 
 
0 спортни 
мероприятия 

1 заседание 
 
15 културни 
мероприятия 
 
15 спортни 
мероприятия 

III.1.3. Участие на 
Областния 
управител в 
отбелязването на 
празниците и 
инициативите, 
включени в 
Културния календар 
на Софийска област 
за 2016 г.   

01.-12.2017 
 

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

0 заседания и решения 
 

3 заседания  
4 решения 
3 протокола 
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пространство 2009-
2014 г. 
 
Културен календар 
на Софийска област 
за 2016 г. 

III.1.4. Изготвяне и 
приемане на  
Културен календар 
на Софийска област 
за 2017 г. 

01.-12. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2016 г. 
 
0  

25 участия 
 
 
 
1 изготвен и 
приет  Културен 
календар на 
Софийска област 
за 2017 г. 

IV. Подпомагане 
цялостното 
културно 
развитие на 
областта  
 
 
 
 
 

IV.1. Насърчаване 
развитието на 
читалищната дейност 
и провеждането на 
инициативи на 
различни културни 
институции –
регионални музеи, 
библиотеки, театри и 
др. на територията на 
областта 

Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска област  
2014 - 2020 г. 
СЦ 2 „Социално 
развитие“, 
Приоритет 2 
„Повишаване на 
културния и 
образователен 
статус на 
населението“ 
Специфична цел 3: 
„Стимулиране на 
дейности в различни 
сфери на културния 
живот“ 

IV.1.1. Оказване на 
съдействие за 
организирането на 
значими културни 
събития на 
територията на 
областта 
 
 

01.-12.2017 Подобряване  
осведомеността  и 
образователната култура 
на населението от 
областта  
 
 
 

Брой проведени прояви 
под патронажа на  
Областния управител 
 
 

2 събития 

V. 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  
социално-
икономическа 
среда  

V.1.   Стимулиране 
развитието на 
различни форми на 
териториално 
сътрудничество – 
трансгранично, 
транснационално, 
междурегионално, 
с цел намаляване на 
вътрешнорегионалнит
е и 
междурегионалните 
диспропорции  
 

Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие за периода 
2012-2022 г. – СЦ 3 
 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска  
област 2014-2020 
СЦ 2 „Социално 
развитие“ 
 
Програма „Europe for 
citizen”; 
Програма ТГС 
България-Сърбия 
2014-2020; 
Програма ИНТЕРРЕГ 
ЕВРОПА 2014-2020; 

V.1.1.   
Разработване на 
проектни 
предложения 
съвместно с 
партньори 
 
 

01.-12.2017 Обмяна на опит, 
разпространение на добри 
практики;  
Увеличаване броя на 
трансграничните мрежи, 
партньорства, 
взаимодействия и връзки 
в 
икономическата и 
социалната сфера 

0 проекти 
 
 

1 одобрен проект 
 
 

V.2.   Задълбочаване 
на традиционно 
добрите отношения, 
установени с 
различни държави 

V.1.2. Установяване 
на двустранни 
отношения и 
развитие на 
сътрудничеството в 
сфери от взаимен 

01.-12.2017 Развитие на двустранните 
отношения;  
Задълбочаване на 
съществуващите и 
създаване на нови 
международни 

0 двустранни срещи с 
международни 
партньори 
 
0 сключени и 
подновени двустранни 

2 двустранни 
срещи с 
международни 
партньори 
 
1 сключено или 
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 Програма ЕПСОН 
2020;  
Програма за 
транснационално 
сътрудничество 
„Дунав“ 2014-2020; 
Програма „АЕБР” - 
Асоциация на 
Европейските 
погранични райони 
– членство в 
Еврорегион 
„Нишава” 

интерес с държави, 
с които Областната 
администрация на 
Софийска област 
поддържа 
международни 
контакти  
 

партньорства международни 
споразумения 

подновено 
двустранно 
международно 
споразумение 

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

VI.1. Повишаване на 
качеството на 
предоставяните 
административни 
услуги, създаване на 
условия за въвеждане 
на комплексно 
административно 
обслужване  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.2. Високо ниво на 
компетентност на 
служителите в 
Областната 
администрация на 
Софийска област 

Стратегията за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014-2020 
Общи правила за 
подобряване 
работата на 
областните 
администрации 
 
Закон за 
електронното 
управление 
 
Вътрешни правила 
за реда и 
организацията на 
административното 
обслужване на 
граждани в 
Областна 
администрация на 
Софийска област 
 
Вътрешни правила 
за организацията на 
работата в Областна 
администрация на 
Софийска област 
Областна стратегия 
за развитие на 
Софийска  
област 2014-2020 

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

01.-12.2017 Бързо и качествено 
предоставяне на 
административни услуги на 
гражданите; 
 
Спазване  на 
законоустановените 
срокове за  предоставяне 
на административни 
услуги;  
 
Анкетиране на 
потребители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0 предложения 
 
 
 
Брой справки от 
деловодната система по 
електронен път 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 предложения  
 
 
 
Брой справки от 
деловодната 
система по 
електронен път 
 
2 бр. анкети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

01.-12.2017 Повишаване 
професионалните умения и 
квалификацията на 
служителите в Областната 
администрация 

Брой обучени 
служители 

10 обучени 
служители 
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Хоризонтален 
приоритет 2 
„Повишаване на 
административния 
капацитет“ 
 
Годишен план за 
обучение на 
държавните 
служители за 2016 
г. 

VІI. Превенция 
и 
противодействи
е на корупцията 

VІI.1. Оптимизиране 
на институционалната 
и антикорупционната 
среда 

Стратегията за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014-2020 
 
Стратегия за 
прозрачно 
управление и 
противодействие на 
корупцията в 
Софийска област 
 
Кодекс за поведение 
на служителите в 
държавната 
администрация 
 
Етичен кодекс на 
служителите в 
Областната 
администрация на 
Софийска област 

VІI.1.1.  
Организиране  
дейността на 
Областния 
обществен съвет за 
превенция и  
противодействие на 
корупцията в 
Софийска област 
 
 
 
 
 

01.-12.2017 Проведени  заседания на  
Областния обществен 
съвет за превенция и  
противодействие на 
корупцията 
 
Стриктно спазване от 
служителите на етичните 
правила за поведение на 
държавните служители 
 
 
 
 

0 заседания 
 
 

1 заседание 
 
 

VІI.1.2.  Системност 
в прилагането на 
политиката на 
нетърпимост при 
противодействие на 
корупцията. Контрол 
за спазване на 
етичните норми от 
служителите 

 Повишаване на 
общественото доверие към 
държавните служители и 
издигане престижа на 
държавната служба 

О справки 1 справка 

VIII. Постигане 
на пълна 
прозрачност за 
дейността на 
Областната 
администрация 
и 
подобряване на 
междуинституци
оналната 
координация 

VІІI.1. Подобряване 
взаимодействието с 
териториалните звена 
на централната 
администрация, 
местните власти, 
неправителствения 
сектор и бизнеса  
 
 

Програма на 
Правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014- 2018;  
 
Електронно 
управление и 
държавна 
администрация; 
 
Стратегия за 

VIІІ.1.1. 
Организиране на 
работни срещи с 
ръководителите на 
териториалните 
звена на 
централната 
администрация и 
местното 
самоуправление, и 
местната 
администрация 

01.-12.2017 Повишена координация 
при реализирането на 
националната политика на 
местно ниво и проведени 
регулярни срещи с 
ръководителите на 
териториалните звена по 
искане на НПО, 
граждански организации и 
др. 

Провеждане на 
заседания с участието 
на представители на  
териториалните 
структури на 
централната 
изпълнителна власт на 
територията на 
областта  
 
 
 

10 проведени 
съвместни срещи   
 
 

VIІІ.1.2. Събиране и 01.-12.2017 По-добра отчетност на 26 бр. терит. звена, 26 бр. терит. 
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прозрачно 
управление и 
противодействие на 
корупцията в 
Софийска област 
 
Общи правила за 
подобряване 
дейността на 
областните 
администрации 

анализиране на 
тримесечните и 
годишните доклади 
на териториалните 
звена на 
територията на 
Софийска област 
 

дейността на ТЗ на 
изпълнителната власт на 
територията на Софийска 
област.  По-добра 
координация на дейността 
на ТЗ на територията на 
Софийска област.  
намаляване на  
междурегионалните, 
вътрешно-регионалните и  
междуобщинските 
различия в  
икономическото  
социалното, културното и 
териториалното развитие. 

отчитащи се пред 
Областния управител 
чрез тримесечни 
доклади;  
 

звена, отчитащи 
се пред 
Областния 
управител чрез 
тримесечни 
доклади;  
 

VІІI.2. Информиране 
на обществеността за 
дейността на 
Областния управител 
и администрацията на 
Софийска област 

Програмата на 
правителството за 
стабилно развитие 
на Република 
България за периода 
2014-2018  
 
 
Стратегията за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2014-2020 
 

VІІI.2.1.  
Поддържане на 
пряка връзка с 
медиите – печатни и 
електронни, 
организиране на 
медийни събития за 
отразяване 
дейността на 
ръководството и 
екпертите в 
областната 
администрация  

01.-12.2017  
 
 
 
Осигуряване на 
възможност за 
информиране на 
обществеността чрез 
различни комуникационни 
канали 

Брой отразени 
публични и медийни 
събития 
 
Брой проведени 
публични събития 

100 
 
 
 
100 

VІІI.2.2.  Ежедневно 
актуализиране на 
страницата на 
Областната 
администрация; 
публикуване на 
новини и документи, 
отразяващи 
дейността на 
Областния 
управител;  

01.-12.2017 Прозрачност на дейността 
на администрацията. 
Отразяване на актуалните 
събития на територията на 
областта. 

Брой публикувани 
новини и  документи 

250 

VІІI.2.3.  Изнесени 
приемни дни на 
Областния 
управител в 
общините на 
Софийска област 

01.-12.2017 Предоставяне на 
възможност на жителите в 
по-малките и отдалечени 
населени места от областта 
да се срещнат с областния 
управител, за да получат 
на място административно 
съдействие и разяснения 

0 изнесени приемни 
дни 

20 изнесени 
приемни дни 
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по поставени от тях 
въпроси и проблеми. 

VІІI.2.3.  Приемни 
дни на Областния 
управител и 
Заместник-
областния 
управител в 
сградата на 
областната 
администрация 

01.-12.2017 Осъществяване на 
редовния прием на 
граждани и оказване на 
съдействие и разяснения 
по поставени от тях 
въпроси и проблеми 

0 приемни дни 24 приемни дни 

VIII.3. Подобряване 
на административния  
контрол 

VIII.3.1. Проверка 
за 
законосъобразност 
на актовете на 
кметовете и 
общинските съвети 
 

01.-12.2017 
 

Осъществяване на 
ефективен контрол по 
законосъобразност и 
прилагане на 
нормативната уредба  

0 броя справки 12 броя справки 
за оспорени или 
върнати решения 
на Общински 
съвети  
 

VII.3.2. Оказване на 
методическа 
подкрепа на 
общините и 
общинските съвети 

 
01.-12.2017 

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

0 2 бр. указания до 
Общинските 
съвети и 
кметовете на 
общини 

VIII.4. Подобряване 
на процесуалното 
представителство и 
защита на интересите 
на държавата 

ГПК и АПК VIII.4.1. Изготвяне 
на периодичен и 
годишен отчет за 
броя на 
образуваните дела, 
по които е 
реализирано 
процесуално 
представителство 

01.-12.2017 Защита на обществения 
интерес и поддържане на 
процента на спечелените в 
полза на държавата дела, 
спрямо общия. 
Подобряване на 
отчетността. 

0 спечелени дела Повишаване  
броя на  
спечелените дела 

VIII.4.2.  
Провеждане на 
практически 
дискусии по правни 
казуси 

01.-12.2017 Повишаване на 
практичните знания на 
юристите в 
администрацията чрез 
споделяне на опит 

0 вътрешни дискусии 3 вътрешни 
дискусии 

VIII.4.3.  Изготвяне 
на законосъобразни 
административни 
актове 

01.-12.2017 Законосъобразни 
административни актове 

Изготвяне на 
административни 
актове 

Според 
възникналата 
необходимост 

VIII.4.4.  Изготвяне 
на законосъобразни 
административни 
актове 

 Периодична актуализация 
на вътрешните нормативни 
документи в зависимост от 
промените в националната 
нормативна рамка  

0 актуализации 2 бр. 
актуализации 
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VIII.5. 
Усъвършенстване 
прилагането на  
политиките по 
отношение 
разпореждането и 
управлението на 
имоти - държавна 
собственост на 
територията на 
Софийска област 
 

 VIII.5.1. Проверки, 
огледи и 
установяване на 
имотите - държавна 
собственост на 
територията на 
областта 

01.-12.2017 Осъществен мониторинг на 
имотите – държавна 
собственост на 
територията на областта, 
които се управляват от 
Областния управител 
 

0 проверки и огледи 
 

Проверка на 
всички 
установени имоти 
- държавна 
собственост на 
територията на 
областта 

VIII.5.2.  Допълване 
и поддържане на 
актуалността на 
Регистъра на 
имотите– държавна 
собственост, 
управлявани от 
Областния 
управител 

01.-12.2017  
Съставяне на актове за 
държавна собственост на 
имотите неактувани до 
момента 
 

 
 
Текуща стойност 

 
 
100%  актове за 
държавна 
собственост 

VIII.5.3. 
Поддържане на 
регистъра на 
имотите държавна 
собственост 
предвидени за 
отдаване под наем 

01.-12.2017 Осъществен мониторинг на 
имотите – държавна 
собственост на 
територията на областта, 
които се управляват от 
Областния управител. 
Оптимизиране на 
разходите за поддържане и 
управление на имотите– 
държавна собственост 

0 справки 12 бр. справки за  
актуалността на 
имотите 
държавна 
собственост 
предвидени за 
отдаване под 
наем 

VIII.5.4.  Продажба 
на имоти държавна 
собственост на 
Областна 
администрация на 
Софийска област 

01.-12.2017  
Ефективно  управление на 
имотите– държавна 
собственост 

0 бр. продадени имоти  
 

20 бр. продадени 
имоти  

IX. Финансова 
дисциплина и 
стриктно водене 
и отчетност на 
счетоводните 
процеси  

IX.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 2017 г.  

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

01.-12.2017 Добро финансово 
управление, прозрачност и 
ясна отчетност  

100 % касово 
изпълнение на бюджета 
спрямо утвърдения 
план.  
Редовна отчетност при 
спазване на 
финансовата 
дисциплина 

100 % касово 
изпълнение на 
бюджета спрямо 
утвърдения план.  
Редовна 
отчетност при 
спазване на 
финансовата 
дисциплина 
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Изготвил: Калин Василев, старши експерт, отдел РРЕП…………………………………………………………….../………………………../ 

X. Подготовка и 
провеждане на 
избори 

X.1. Техническа 
подкрепа на РИК-
Софийска област при 
подготовката и  
провеждането на 
предсрочни 
парламентарни 
избори.  

Изборен кодекс 
 
 
 
Методически 
указания на ЦИК 

X.1.1. Оказване на 
цялостна техническа 
подкрепа на РИК-
Софийска област 
при подготовката и  
провеждането на 
предсрочни 
парламентарни 
избори. 

03.-04.2017 г. Недопускане на нарушения 
при провеждането на 
предсрочни парламентарни 
избори. 

0 бр. секционни 
избирателни протоколи 

Успешно 
организиране и 
провеждане на 
избори на 
територията на 
Софийска област. 


	Цели на администрацията за 2017 г.
	Наименование на администрацията: Областна администрация на Софийска област

