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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г. 

  

Наименование на администрацията Областна администрация Софийска област 
 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2012 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел /100 %/ 

2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 

3. незадоволително постигната цел / под 50 %/ 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2012 г./ 

Индикатор за текущо 

състояние 

/ отчетен в края на 

2012 г. / 
1 Политика на 

сближаване на 

страните членки 

на Европейския 

съюз 

Дейности по 

проект Labor 

Plus” 

1.провеждане 

на семинари 

2.провеждане 

на 

консултативни 

срещи 

3Технически 

доклади 

4Разработена 

официална 

страница на 

проекта 

5 Създадена 

комуникацион

на стратегия 

Дейности по 

проект 

„LOCFOOD” 

1 Разработване  

 

Стартирал 

процес по 

разработване на 

политика за 

заетостта на 

ромите 

Създадена 

мрежа за обмен 

на информация  

Подобряване на 

местното и 

регионално 

законодателство 

за прилагане на 

ефективни 

политики в 

областта на 

трудовата 

заетост сред  

ромите 

Стартирал 

процес за 

проучване на 

6 бр. семинари 

9 бр. регионални 

консултативни 

срещи 

6 бр. доклади от 

семинари 

1 уеб сайт 

4 бр. семинари 

1бр регионални 

консултативни срещи 

4 бр. доклади от 

семинари 

1 уеб сайт 

 

1 бр. проведена 

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задоволително постигната цел 
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на политики и 

стратегии за 

местните 

малки и средни 

предприятия в 

сферата на 

храните 

2 Провеждане 

на учебни 

визити и 

уъркшопове 

3 Обмен на 

добри 

практики 

 

 

 

регионалните 

политики и 

стратегии по 

отношение на 

малките  и 

средни 

предприятия в 

ХВП в селските 

райони  

 

Проведена 

международна 

конференция по 

Комуникационна

та стратегия на 

България за 

Европейския 

съюз 

2. Използване на 

възможностите 

за усвояване на 

средствата по 

фондовете на 

Европейския 

съюз 

Изпълнение на 

дейности по 

одобрен проект 

на ОА на 

Софийска 

област по 

приоритетна ос 

„ Добро 

управление 

подприоритет 

1.3.” 

Ефективна 

координация и 

партньорство 

при 

разработване и 

провеждане на 

политики” 

Актуализиран 

документ на 

областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

Изготвени 6 

междинни 

оценки на 

общински 

планове за 

развитие 

Разработване и 

въвеждане на 

правила и 

методики за 

мониторинг и 

контрол при 

провеждане на 

политики 

Проведени 6 бр. 

тръжни 

документации;  

Актуализиран 1 

бр. документ на 

ОСР на Софийска 

област;  

Изготвени 6 бр. 

междинни оценки 

на Общински 

планове за 

развитие;  

Разработени 1 бр. 

правила и 

методики за 

мониторинг и 

контрол при 

изпълнението на 

конкретни 

политики от 

Проведени 6 бр. тръжни 

документации;  

Актуализиран 1 бр. 

документ на ОСР на 

Софийска област;  

Изготвени 6 бр. 

междинни оценки на 

Общински планове за 

развитие;  

Разработени 1 бр. 

правила и методики за 

мониторинг и контрол 

при изпълнението на 

конкретни политики от 

областната и 

общинските 

администрации 
 

 

 

 

напълно постигната цел 
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областната и 

общинските 

администрации 
 

3.Политика по 

опазване на 

околната среда 

на областно ниво 

на местните 

инициативи на 

територията на 

Софийска област 

1Формиран е и 

работа с 

местни групи 

по опазване на 

биоразнообраз

ието и 

използване на 

биологичното 

разнообразие 

на Софийска 

област 

Проведени 

информационни 

събития по 

опазване на 

биоразнообразие

то на 

територията на 6 

общини от 

Софийска област 

Извършване на 

проучвателна 

дейност и 

събрана база 

данни за 

биоразнообразие

то в Софийска 

област  

Обозначен и 8 

обекта;  

 

Проведени 10 бр. 

семинари и 

информационни 

срещи 

Разработени и 

подготвени за 

печат 

информационни 

материали- албум, 

брошури и карти. 

Обозначен и 8 обекта;  

 

Проведени 10 бр. 

семинари и 

информационни срещи 

Разработени и 

подготвени за печат 

информационни 

материали- албум, 

брошури и карти. 

 

 

напълно постигната цел 

4. Провеждане 

на 

регионалната 

политика. 

Обсъждане и 

решаване на 

възникнали 

въпроси   от 

компетентност

та   на съветите   

и комисиите 

 

Международно 

и 

трансгранично 

сътрудничеств

о 

Изготвен 

индикативен 

график на 

заседанията на 

Областния съвет 

за развитие и 

съветите и 

комисиите към 

него и на 

комисиите към 

Областния 

управител 

Проведени 

срещи с 

партньори от гр. 

Клагенфурт 

 
Проведени 

заседания 100 % 

Изпълнение на 

взети решения на 

заседания 

 

 

 

 

Реализира

ни 6 

срещи  
 

Проведени заседания; 

100 % 

изпълнени е на взетите 

решения на 

заседанията 

Реализирани 6 срещи 

 

 

 

 

 

 

задоволително постигната цел 
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Австрия, 

Проведени 

срещи с 

партньори от гр. 

Озерски район, 

Руска Федерация 

Проведени 

срещи с 

партньори от 

окръг Пирот, 

Република 

Сърбия 

5.По-добро 

управление на 

процесите по 

придобиване 

стопанисване и 

управление, 

разпореждане и 

актуване на 

държавни имоти 

и движими вещи 

държавна 

собственост 

Издаване на 

АДС 

Провеждане на 

търгове за 

продажба , 

отдаване под 

наем, 

упражняван е 

правото на 

ползване; 

Сключване на 

договори за 

наем и 

продажби; 

Разпоредител 

ни действия с 

имоти 

частна 

държавна 

собственост 

Отписване от 

актовите книги 

за държавна 

собственост 

 
Съкращава- 

не  

сроковете за  

обслужване  
 

 
Извършени 

продажби  

чрез търг,  

издадени  

АДС,  

отписвания  

и продажба  

на  

държавна  

земя.  
 

Брой извършени 

продажби 

Брой издадени АДС 

Брой отписвания от 

актовите книги 

 

 

 

задоволително постигната цел 
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6.Оптимизиране 

на    счетоводния 

продукт. 

Закупуване на 

допълнителни 

модули за 

счетоводен 

продукт 

Оптимизиран 

счетоводен 

продукт и 

подобрено 

финансово 

управление на 

администрацият

а 

 
1 брой 

надграден 

счетоводен 

продукт  

 

Констатирани 

слаби страни на 

счетоводния продукт 

 

 

незадоволително постигната цел 

7.Добра 

администрация и 

високо ниво на 

компетентността 

на служителите 

Задължителни 

обучения на 

новопостъпили

- те служители 

Непрекъснато 

повишаване на 

званията и 

уменията на 

служителите в 

Областна 

администрация 

на Софийска 

област 

Компетентни 

служители с 

актуализиране 

на знанията 

спрямо 

нормативната 

уредба на 

Р.България  

Бързо и 

качествено 

предоставяне на 

услуги на 

гражданите и 

бизнеса 

 
Брой 

обучени 

служители 

на 

Областна 

администр

ация на 

Софийска 

област  
 

Брой обучени 

служители в Областна 

администрация на 

Софийска област 

 
 
 

задоволително постигната цел 

8.Въвеждане на 

електронно 

управление в 

Областна 

администрация 

на Софийска 

област   

Подобряване 

на 

компютърната 

обезпеченост 

на Областна 

администрация 

Обучение на 

служителите 

пряко 

ангажирани с 

процеса 

    

 

 

Осигуряване на 

бърз трансфер на 

данни между 

администрациит

е 

Съкращаване 

разходите на 

Областна 

администрация 

за консумативи.   

   
 Въведени 6 броя 

услуги 

  
 
 

незадоволително постигната цел 
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9. Добро 

финансово 

управление и 

контрол върху 

бюджетните 

средства в 

Областна 

администрация 

на Софийска 

област  

 

Изготвяне на 

индивидуален 

работен план 

Оценка на 

изпълнението 

на служителите 

в 

администрация

та 

Коректно 

разпределяне 

на средствата 

за работна 

заплата    

Ефективно 

управление на 

бюджетните 

средства 

Брой изготвени 

индивидуални 

работни планове 

Брой проведени 

междинни срещи 

Брой проведени 

заключителни 

срещи 

 

Действаща до момента 

нормативна уредба      
 
 
 

напълно постигната цел 
 

10.Повишаване 

сигурността на 

населението и 

ефективно 

действие при 

кризи 

Оказване на 

методическа 

помощ при 

изготвяне на 

общински 

планове за 

защита при 

бедствия 

Провеждане на 

работни срещи 

Ефективни 

действия при 

кризи, аварии 

бедствия чрез 

пряко 

въздействие 

между 

институциите 

Актуализиран 

план за защита 

при бедствия 

на Софийска 

област 

 

Осъществяване 

на превенция 

при кризи, ранно 

оповестяване на 

населението при 

заплаха от 

възникнало 

бедствие 

 
Актуализи

ран 1 бр. 

план за 

защита при 

бедствия 

на 

Софийска 

област;  

Брой 

проведени 

работни 

срещи  

 

Актуализиран 1 бр. план 

за защита при бедствия 

на Софийска област;  

Брой проведени работни 

срещи 

 
 
 

напълно постигната цел 
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11. Изпълнение 

на необходимите 

дейности по 

реконструкция и 

модернизиране 

на ГКПП 

Калотина 

свързани с 

поетите 

ангажименти за 

присъединяване 

към 

Шенгенското 

пространство. 

Ремонт на 

трасета „Вход” 

и „Изход” за 

леки 

автомобили 

автобуси на 

трасета „Вход” 

и „Изход” за 

товарни 

автомобили на 

ГКПП 

Калотина 

Ремонтирани 

трасета за Вход” 

и „Изход” за 

леки автомобили 

автобуси 

 

 

 

 

 
брой ремонтирани 

трасета на „Вход” 

и „Изход” за леки 

автомобили и 

автобуси и за 

товарни 

автомобили 

Констатирано недобро 

състояние на пътната 

настилка на трасета на 

„Вход” и „Изход” за 

леки автомобили и 

автобуси и за товарни 

автомобили. 

 
 
 

напълно постигната цел 

12.Организиране

, опазване и 

текущо 

използване на 

документалния 

фонд на 

Областна 

администрация 

на Софийска 

област 

Провеждане на 

периодична 

проверка на 

наличността и 

условията за 

съхранение и 

опазване на 

документите 

във всички 

отдели и 

дирекции на 

администрация 

Създадена по-

добра 

организация и 

контрол по 

опазване, 

съхранение и 

използване на 

документите в 

Областна 

администрация 

 
Брой 

проведени 

архивирания 

по отдели и 

дирекции – 2 

пъти 

годишно 

през м. юни 

и през м. 

декември.  
 

Действаща в момента 

нормативна уредба 
 
 
 

задоволително постигната цел 

 

Имена и длъжност на попълващия:  

съгл. ОА-49/05.02.2013г. 

1. Елена Вардарова- Директор дирекция „АПОФУС” 

2. Теодора Спасова – н-к отдел „ТРСУ” 

3. Ирена Петкова – н-к отдел „УППЕТ” 

4. Дарина Камбурова – н-к отдел „ДС” 

5. Ива Соколова – Гл. юрисконсулт дирекция „АПОФУС” 

6. Богомил Алексиев – гл. експерт отдел „УППЕТ” 

 

 


