
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

(По чл. 63 от Закона за администрацията) 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 63 от Закона за администрацията, настоящият 

годишен доклад е изготвен и структуриран в няколко основни направления, които 

отразяват дейността на Областната администрация по отношение на: 

 административното обслужване,  

 управлението на държавната собственост,  

 административния контрол,  

 политиката 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. 

През 2015 г. Областна администрация на Софийска област работеше активно за 

реализиране на приоритетите и целите на Програмата на Правителството и 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, международно сътрудничество и европейски проекти; 

• Екология, териториално развитие и устройство на територията; 

Политическият кабинет на Областна администрация на Софийска област се 

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

управители и експерт „Връзки с обществеността”. Със Заповед на Областният управител 

№ ОА – 446/ 13.12.2014 г. са определени ресорите на заместник областните управители. 
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Експерт Връзки с обществеността изпълняваше своите задължения, като 

отразяваше всички мероприятия на областна администрация и осигуряваше актуална 

информация на интернет страницата на Софийска област. 

 

През 2015 г. в Областната администрация бе въведена подобрена система в 

организацията на работата, изразяваща се в изготвяне на индивидуални месечни работни 

планове на служителите, изпълнението на които се отчита регулярно. Всички данни в 

годишния доклад са на база представените отчети на отделните структурни звена в 

Областна администрация на Софийска област. 

Според  характера на дейността, която извършват, административните звена в 

Областна администрация на Софийска област са обособени в обща и специализирана 

администрация. 

I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността" (АПОФУС)  

През 2015 година в дирекцията бе създадена отлична организация по разпределение, 

изпълнение и отчитане на дейността. 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 юридическите лица. Служителите от дирекцията изпълняват 

различни дейности съгласно функционалната характеристика на дирекцията.   

 През 2015 г. са разработени от главния секретар и утвърдени Вътрешни правила 

за реда и организацията на административното обслужване на граждани в Областна 

администрация на Софийска област.  

 През отчетния период от служителите от звеното за административно 

обслужване са обработени 6032 документа - писма, молби, заявления, сигнали, 

предложения, възражения и др. от граждани и институции. За извършените дейности на 

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

администрацията е абсолютно гарантирана. 

 Звеното „Счетоводство и човешки ресурси“ ежедневно изпълнява дейности, 

свързани с финансово-счетоводното обслужване на областната администрация, 

финансовото управление и контрол, управлението на човешките ресурси, вътрешния 

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

дейността на областния управител и на специализираната администрация. Изготвя 

месечни, тримесечни и годишни отчети и ежемесечни  анализи на всички счетоводни 

сметки и на поетите ангажименти, както и за изпълнението на бюджета. За 2015 г.  са 

изготвени в срок отчет за касово изпълнение на бюджета за 2015 г., 12 месечни касови 

отчети, 4 тримесечни и 4 отчета за приходи и разходи, заедно с баланси към съответните 

периоди и съответните справки.  

Областна администрация на Софийска област е една от малкото администрации в 

страната, която постигна правилно управление на отпуснатия бюджет за 2015 г. и 

целесъобразно и законосъобразно разходване на финансови средства.  

През 2015 година са реализирани следните приходи: 

− Приходи от собственост – 132 939 лв.; 

− Приходи от държавни такси – 14 938 лв.; 

− Приходи от глоби и неустойки – 1200 лв.; 

− Други неданъчни приходи – 17895 лева; 

− Приходи от продажба на държавно имущество – 120 046 лв.;  

− Внесени суми в ДБ за ДДС и корпоративен данък – 55628,98 лв.; 

Проектите, по които работи настоящият екип на областна администрация се 

управляват  успешно, като няма забележки и наложени финансови корекции от 

управляващите органи. 

 През 2015 година, във връзка с финансовото обезпечаване на провеждането на 

изборите за местни органи на властта - кметове и общински съветници, са изготвени 

над 60 справки за Министерския съвет. Изчислени и преведени са финансови средства за 

ОТП и за възнаграждения на ОИК и СИК и за двата тура за 22-те общини на Софийска 

област. Изготвени са 15 отчета за Министерския съвет за разпределение на средства и 

отчет на всички разходи за провеждане на изборите. Направени са справки за корекция на 
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бюджета през цялата година, както са изготвени и справки за очаквано изпълнение на 

бюджета. 

 През 2015 г.  са извършени проверки от Инспектората на Министерски съвет и от 

Агенцията за държавна финансова инспекция. Направените препоръки от двата органа 

към Областната администрация на Софийска област засягат предишен мандат и са 

изпълнени напълно към настоящия момент. 

 През 2015 година, във връзка с ПМС № 214 от 14 август 2015 г., изменено с  

ПМС № 292 от 26 октомври 2015 г. бе предадена дейността, съгласно Наредба № 7а за 

Гранично контролно-пропускателни пунктове. На 23.11.2015 г. дейността на ГКПП-

Калотина беше предадена на Агенция „Митници”, съгласно посочените постановления. 

До предаването на дейността всеки месец се следеше стриктно за изпълнението на всички 

дейности, свързани с функционирането на ГКПП – Калотина, в т.ч. и за почистването и 

плащането на наеми от наемателите на ГКПП. 

 Главният юрисконсулт ежедневно 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. 

Изпълнява дейности като завеждащ Регистратура по Закона за защита на класифицираната 

информация. Осъществява финансов контрол преди поемане на ангажимент и издаване на 

съответния контролен лист към договорите. Отговаря за правилното водене и съхранение 

на редица Регистри в администрацията. 

 Служителят по организационно-мобилизационна подготовка 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. За 2015 г. са 

проведени 21 контролни проверки и 370 тренировки.  

• Изготвен e обобщен доклад за нанесените щети от бедствия на територията на 

Софийска област за периода 31.01-04.02.2015 г. Общините Антон, Копривщица и 

Мирково са получили средства в размер на 280 158 лв. от фонд „Солидарност“ за 

ликвидиране на последствията от бедствия. 
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• Създадена е необходимата координация с Министерство на отбраната за 

обновяване на войнишките паметници на територията на областта. 

• Изготвени са 72 становища за потенциално опасни обекти от критичната 

инфраструктура.  

 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. 

 

ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост"  

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. 

Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост” е структурирана в четири отдела: 

1. отдел “Държавна собственост и документален фонд”; 

2. отдел “Координация и административен контрол”; 

3. отдел „Регионално развитие и европейски проекти”; 

4. отдел “ Екология, териториално 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 и на 

конкретен изпълнител. 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” 

В отдела работят 7 експерти, които притежават необходимите компетентности за 

изпълнение на възложените им задачи.  

През 2015 г. в отдел „Държавна собственост и документален фонд“ са постъпили 

672 преписки, от които 458 са приключени в срок, а 214 са в процес на обработка. 

Забавянето в обработването на преписките се дължи на забавена кореспонденция и 

ненавременно получаване на обратна информация от отговорните институции и общините 

и необходимостта от изискване на допълнителна информация от заинтересованите страни. 

  Създадена е ефективна организация за осъществяване на контрол по 

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

документален фонд”. 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. В 

изпълнение на задълженията на Областния управител, регламентирани в чл. 31, ал. 3 от 

Закона за администрацията, са издадени заповеди при неправомерно ползване на 

държавни имоти от физически и юридически лица. През 2015 г. са извършените 

разпоредителни сделки в съответствие със Закона за държавната собственост и 

правилника за прилагането му, като реализираните приходи са в размер на над 240 270 

лева. При изготвяне на удостоверителни документи, издавани от името на Областния 

управител на Софийска област е въведен ред за проверка и архивиране на цялата налична 

документация, създадена е организация за обособяване на помещение за архив, изготвени 

са работни описи на делата. Архивните документи са подредени по надлежния ред. 

През отчетния период са извършени следните дейности: 

 отразени промени в обстоятелства върху издадени актове за държавна собственост, 

касаещи правото на управление – 38 броя; 

 отразени промени в обстоятелства върху издадени актове за държавна собственост, във 

връзка с изготвени заповеди за отписване – 182 броя; 

 изготвени заповеди за отписване от актовите книги за държавна собственост, издадени 

на основание чл. 78 от Закона за държавната собственост (ЗДС) – 162 броя; 
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  издадени актове за публична държавна собственост (чл. 70 от ЗДС и чл. 103 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост) – 38 броя; 

  издадени актове за частна държавна собственост с предоставени права за управление 

на Областния управител на Софийска област – 29 броя; 

 издадени актове за частна държавна собственост с предоставени права за управление 

на ведомства – 67 броя; 

 6 продажби на земя – частна държавна собственост на лица, притежаващи собственост 

върху законно построена сграда върху нея – в т.ч. заповеди за пазарна оценка, 

заповеди за продажба, договори за продажба и заповеди за отписване;   

 17 търгове с тайно наддаване за имоти в управление на Областния управител на 

Софийска област –17 заповеди за пазарна оценка на имота, 17 заповеди за търг и 

тръжна документация, 12 броя протоколи от проведени търгове и 5 броя протоколи за 

несъстояли се търгове, 5 заповеди за определяне на спечелил търга, 5 броя договори 

със спечелили търгове, 3 заповеди за отписване и изготвени приемо-предавателни 

протоколи за въвод във владение.   

 извършена доброволна делба на имот, находящ се в с. Калугерово, община Правец, 

съсобствен между държавата и физически лица с изготвена заповед за пазарна оценка 

на имота и договор за делба на съсобствения имот;  

 4 броя безвъзмездни прехвърляния на имоти – частна държавна собственост в полза на 

общините Драгоман (2 броя), Правец (1 брой) и Долна баня (1 брой) по реда на чл. 54 

от ЗДС – изготвени договори за безвъзмездно прехвърляне, заповеди за отписване и 

приемо-предавателни протоколи. Процедурата по безвъзмездното прехвърляне на 

община Драгоман на единия от имотите – частна държавна собственост е приключена 

след четиригодишно процедиране;  

 прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на държавата – 6 броя, като са 

реализирани дейности по изготвянето на заповеди за пазарна оценка на имота, 

заповеди за продажба, договори за продажба и заповеди за отписване;  

 издадени  6 удостоверения при продажба на съсобствен имот по реда на чл. 33, чл. 66 

от Закона за собствеността; 

 издадени са 468 удостоверения за наличие/липса на акт за държавна собственост; 

 издадени 39 удостоверения за наличие/липса на реституционни претенции; 
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През отчетния период са извършени и следните други дейности от компетенциите 

на отдела: 

 проведени са 69 заседания на Комисията по чл. 74 от ЗДС за разглеждане на преписки 

по разпореждане с държавни имоти; 

 обработени са 262 протокола от заседания на общинските съвети с оглед упражняване 

на административен контрол върху решенията на общинските съвети, касаещи ЗДС;  

 Във връзка с подписан на 4 август 2014 г. Меморандум за разбирателство между 

правителството на Република България и „България Дивелопмънт Холдингс Лимитед” 

АД за изпълнение на Приоритетен инвестиционен проект „Ваканционно-

развлекателен комплекс Света София”, в периода февруари – август 2015 г. са 

проведени 6 срещи в Областна администрация на Софийска област с Дивелопмънт 

Холдингс Лимитед” АД – инвеститор на Приоритетен инвестиционен проект 

„Ваканционно-развлекателен комплекс Света София” за провеждане на преговори 

относно покупко-продажба на четири имота – частна държавна собственост, находящи 

се на територията на Софийска област, община Елин Пелин, в землищата на селата 

Мусачево и Равно поле. 

 изготвени и утвърдени Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на 

Областна администрация на Софийска област; 

 изготвена и разгледана на експертна комисия в ДА - София Номенклатура на делата 

със сроковете на съхранение на Областна администрация на Софийска област;  

 поддържане на регистрите, вкл. система „Регистър имоти”;  

  Създадена организация за разпределение и пренасяне на документите на Окръжен 

народен съвет от помещението на „Витоша“  № 4(оставени в критично състояние от 

години в наводненото помещение); 

 Разпределение на документите, представляващи проектно-сметна документация и 

предадени на район „Овча Купел”; 

 актуализиран и публикуван на сайта на областта списък на имотите по чл. 18, ал. 1 от 

ЗДС с предоставени права за управление на областната администрация; 

 587 вътрешни справки на служителите в областната администрация;  

 

2. ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” 

Отделът се състои от началник отдел и 5-ма експерти с юридическа правоспособност. 
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В отдела 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.  

 Участието в разработването на вътрешни правила, по отношение на различни 

нормативни актове, улесни координирането, проследяването и съответствието с 

нормативните актове на дейностите, извършвани от отдела. Създадени са регистри, от 

които са видни хронологията на иницииране, процедиране и приключване на 

административни преписки и съдебни дела.  

Създаден е 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. 

Осъществяването на административен контрол на решенията на Общинските съвети е в 

нормативно определен срок, съобразено с изискванията на материалния закон и 

процесуалните правила. Това е видно от изхода на съдебните дела за 2015 г., при които 

многократно Административен съд – София област е отменял актове на Общинските 

съвети, съобразявайки се с мотивите, изложени от Областния управител на Софийска 

област. 

През 2015 г. в отдел „Координация и административен контрол“ са извършени 

следните дейности: 

 Представителство на Областен управител на Софийска област пред   Административен 

съд – София област, Софийски окръжен съд, Районни съдилища, Върховен 

административен съд, КЗК и КЗД – 60 заседания; 

 53 дела пред Административен съд – София област, Софийски окръжен съд, Софийски 

районен съд, Върховен административен съд, Районен съд – Пирдоп, Районен съд – 

Самоков;  

 осъществяване на контрол за законосъобразност на 256 протокола на общински съвети 

съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

–   върнати 70 решения за прегласуване;  

 оспорване пред Административен съд – София област – 48 решения на общински 

съвети; 

 447 изготвени писма до държавни институции и органи на местното самоуправление, 

свързани с  административни преписки и протоколи на общински съвети;  
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 390 изготвени доклади, становища, решения, справки, отговори по преписки; 

 изготвяне на книжа – договори, анекси, молби, заявления, жалби, свързани с дейността 

на областната администрация;  

 разглеждане на административни преписки по реда на Закона за политическа и 

гражданска реабилитация на репресирани лица; 

 подготовка и участие в 10 процедури по Закона за държавната собственост и 3 

процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП);  

 процедури по ЗОП – „Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, 

озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП – Калотина, община Драгоман, 

Софийска област“ , „Открита процедура за осигуряване на ежедневна и денонощна 

невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен 

управител на Софийска област”- определен изпълнител на обществената поръчка – 

Консорциум „Престиж секюрити” и публична покана, с предмет „Доставка на горива 

за автомобилите на Областна администрация на Софийска област, чрез системи за 

зареждане при безналично плащане“; 

 процедури по Закона за държавната собственост:  

− Със Заповед № Т-2/15.04.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на части от имот – държавна собственост, 

находящ се на ГКПП „Калотина“. Същата е приключила със сключване на 13 

договора за наем, съответно за всяка обособена позиция /петно/. 

− Със Заповед № Т-5/12.06.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на части от имот – държавна собственост, 

находящ се на ГКПП „Калотина“. Същата е приключила със сключване на 3 

договора за наем, съответно за всяка обособена позиция /петно/. 

− Със Заповед № Т-11/11.08.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, 

находящ се на ГКПП „Калотина“. Същата е приключила със сключване на договор 

за наем.  

− Със Заповед № Т-9/02.07.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, 
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находящ се на ГКПП „Калотина“. Същата е приключила със сключване на договор 

за наем.  

− Със Заповед № Т-8/24.06.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на части от имот – държавна собственост 

/стаи 307, 309 и 414/, находящи се на бул. „Витоша“ № 4, гр. София. Търгът е 

прекратен, поради липса на подадени оферти. 

− Със Заповед № Т-7/24.06.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, 

находящ се на бул. „Витоша“ № 4, гр. София, за поставяне на вендинг автомат. 

Същата е приключила със сключване на договор за наем. 

− Със Заповед № Т-6/24.07.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, 

находящ се на бул. „Витоша“ № 6, гр. София – кафе-барче. Търгът е прекратен, 

поради липса на подадени оферти. 

− Със Заповед № Т-1/29.01.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, 

находящ се на бул. „Витоша“ № 6, гр. София – кафе-барче. Същата е приключила 

със сключване на договор за наем, който е прекратен.  

− Със Заповед № Т-10/04.08.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост, 

находящ се на бул. „Витоша“ № 6, гр. София – кафе-барче. Същата е приключила 

със сключване на договор за наем. 

− Със Заповед № ОА-446/26.11.2015 г. на Областния управител на Софийска област е 

открита отново процедура за отдаване под наем на части от имот – държавна 

собственост /стаи 307, 309 и 414/, находящи се на бул. „Витоша“ № 4, гр. София. 

Предстои сключване на договор. 

 подготовка на конкурсни процедури и участие в комисии за провеждане на конкурси, 

комисии по съставянето на вътрешни правила и за разработването на вътрешните 

актове на Областна администрация на Софийска област.  

Разработените документи са, както следва: 
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− Правилник за устройството и дейността на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на корупцията в Софийска област;  

− Вътрешни правила за организацията и дейността по управление на човешките 

ресурси в Областна администрация на Софийска област; 

− Вътрешни правила във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки; 

− Правилник за устройството и дейността на Комисията по чл. 7а от Устройствения 

правилник на Областните администрации; 

− Вътрешни правила за управление на имотите – държавна собственост; 

 Осъществяване на правни действия по превеждане в изпълнение на влезли в сила 

съдебни решения; 

 Съхраняване, актуализиране и вписване на нарочни регистри съгласно заповед на 

Областния управител на Софийска област; 

 Участие в 9 постоянни и временни комисии и съвети, както следва;  

− Комисия за управление на имоти и вещи – държавна собственост;   

− Комисия за разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост;   

− Комисия за управление на жилищния фонд на Областна администрация на 

Софийска област; 

−  Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и 

Омбудсмана на Република България;  

−  Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в 

Софийска област;  

−  Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие 

на социалните услуги - Софийска област; 

− Областна транспортна комисия; 

− Съвет по осиновяване; 

− Съвет по приемна грижа; 

 Организиране на търгове, отдаване под наем – 10 броя;  

 Водене и съхранение на следните регистри: 

− Регистър за водените съдебни дела от Областна администрация на Софийска 

област; 
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− Регистър на протоколите от заседанията на общинските на общините на 

територията на Софийска област; 

− Регистър съгласно чл. 23 от Правилника за устройството и дейността на Областен 

съвет за превенция и противодействие на корупцията в Софийска област; 

 

3. ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ” 

Отдел „Регионално развитие и европейски проекти“ се състои 5-ма експерти. Всички 
служители притежават необходимата компетентност за изпълнение на служебните им 
задължения, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие и 
разработването и изпълнението на проекти с финансиране от Европейския съюз. През 
2015 г. е работено общо по 591 броя преписки, приключени са 404 броя преписки. 

През 2015 г. всички постоянни комисии и съвети към Областния управител и 

Областния съвет за развитие възобновиха дейността си, като за целта са актуализирани 

съставите и разработени и одобрени правилници за дейността им. Създадени бяха и нови 

комисии, съобразно необходимостта от развитие дейността на администрацията. 
 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА  

1. Областни съвети и комисии - участие и подготовка  

 Задълженията на отдел РРЕП включват подготовка на заседанията и организационно и 

техническо обезпечаване на 13 областни съвети и комисии от общо 21. Във връзка с 

годишния план и утвърдените вътрешни правила на всяка комисия или съвет през 

отчетния период са проведени общо 41 заседания. Периодично се актуализира графикът 

за провеждане на заседанията и се публикува на официалната страница на Областната 

администрация на Софийска област. Изготвени са 9 правилника за организацията и 

дейността им, както следва: на съвета по тристранно сътрудничество; съвета по условия 

на труд; комисията по безопасност на движението по пътищата; съвета по електронно 

управление и информационна сигурност; областна транспортна комисия; комисия по 

образование, култура, вероизповедания, медии, спорт и читалищна дейност; областен 

консултативен съвет по здравеопазване, областен съвет за сътрудничество по етническите 

и интеграционните въпроси и комисия „Военни паметници“.  

 През месец юни 2015 г. са актуализирани 5 от посочените по-горе правилници. 
 

 

 

13 
 



Проведени заседания през 2015 г. на областни съвети и комисии, както следва: 

 Областен съвет за развитие на Софийска област – 2 заседания; 

 Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на Софийска област – 

проведени 2 заседания;   

 Областна транспортна комисия – проведени 3 заседания; 

 Комисия по образование, култура, вероизповедания, медии, спорт и читалищна 

дейност – проведени са 4 заседания; 

 Областната комисия по Безопасност на движението по пътищата -  проведени 5 

заседания, от които 4 заседания на комисията и 1 заседание на Работната група;   

 Консултативен съвет по електронно управление и информационна сигурност – 

проведени 2 заседания;  

 Социални услуги: 

− Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011 – 2015 г. – проведени са общо 8 заседания на основния и 

разширения екипи; 

− Екип за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги Софийска област за периода 2016-2020 г. – проведени са общо 4 срещи;  

 Областен консултативен съвет по здравеопазване – проведени са  

4 заседания;  

 Областен съвет по условия на труд – проведени 3 заседания; 

 Областен съвет за тристранно сътрудничество – проведено 1 заседание;  

 Областен съвет „Военни паметници” - проведено 1 заседание; 

  Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 

-  проведено 1 заседание;  

 Областна комисия по регионално развитие, екология и опазване на околната среда 

– проведено 1 заседание;  

 

2. Разработване и изпълнение на областни планове, стратегии и програми за 

регионално развитие 

 Изготвен мониторингов доклад за 2014 г. и междинна оценка на изпълнението на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги на Софийска област 2011 – 

2015 г.;  
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 Разработена Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 

2016 – 2020 г.; 

 Изготвен и приет Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги 

в Софийска област; 

 Разработена и подписана на 08.07.2015 г. Областна програма заедно за здравето и 

сигурността на децата 2015-2020 г.; 

 Изготвен Календарен план за безопасност на движението по пътищата за 2016 година; 

 Изготвена и приета на Областен съвет за развитие на Софийска област Инвестиционна 

програма на Софийска област 2014 – 2020 г.; 

 Изготвена и приета Областна здравна карта на Софийска област; 

 Изготвена нова презентация на Софийска област, включваща всички 22 общини; 

 Изготвен Културен календар на Софийска област за 2016 г.; 

 Одобрен регистър на Войнишките паметници на територията на Софийска област;  

 Транспорт – Утвърдена Областна транспортна схема.  

През 2015 г. са изготвени: 

− 11 бр. заповеди по чл. 29 от Наредба 2/15.03.2002 г. на Министъра на транспорта и 

съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (за общини Златица – 3 

бр., Самоков – 5 бр., Костинброд – 3 бр.); 

− 8 бр. заповеди по чл. 16 д (спешна мярка) от Наредба 2/2002 на Министерство на 

транспорта и съобщенията (за община Горна Малина – 2 бр., Драгоман – 1 бр., Своге – 

1 бр., Пирдоп -1 бр., Етрополе – 1 бр., Божурище – 1 бр. и Антон – 1 бр.; 

 

3. Осъществяване на взаимодействие с други областни администрации, 

ръководители на териториалните звена на централната изпълнителна власт и 

органите на местното самоуправление и местната администрация 

 По инициатива на Областния управител на Софийска област е организирана Първа 

работна среща на областните управители в гр. Правец – месец февруари 2015 г. В 

рамките на срещата се проведе дискусия и беше взето решение за иницииране на 

изменение на Закона за държавната собственост (ЗДС). Областният управител на 

Софийска област изложи своите аргументи за необходимостта от изменения на Закона 

за държавната собственост, като предложенията й бяха подкрепени от двадесет и един 
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Областни управители. Беше изпратено писмо до министър-председателя на Република 

България с предложение да бъдат предприети действия за промени в Закона за 

държавната собственост, касаещи разпоредбата на чл. 44; 

 Организиране на работни срещи по искане на кметове от Софийска област с 

ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт 

Софийска област, в  т.ч. с директора на РИОСВ – София, „ВиК” ЕООД – София област 

(две срещи); ОД на МВР; Инспекция по труда – Софийска област, ОД за безопасност 

на храните – Софийска област, ОПУ – София, ОД „Земеделие” – Софийска област и 

Регионална дирекция по горите; Организиране на работна среща по инициатива на 

ЧЕЗ – Югозападен регион с кметовете от Софийска област; 

 Работна група с представители от ОА на Софийска област, ОД на МВР – София и РИО 

– София регион за разработване на Областна програма заедно за здравето и 

сигурността на децата 2015-2020 г. 

 Събиране, обобщаване и анализ на отчетите на ръководителите на териториалните 

звена на централната изпълнителна власт за всяко тримесечие, съгл. заповед № ОА-

126/11.03.2015 г. 

 

4. Обобщени справки на областно ниво 

 Събиране, обобщаване и изготвяне на справка относно изпълняваните проекти от 

общините в Софийска област към края на 2014 г.; Обобщена справка от всички 

общини в Софийска област относно дейности през 2015 г. в областта на туризма; 

Изготвяне на обобщен въпросник относно предприетите действия през 2014 г. за 

осъществените дейности по Националната стратегия за интегриране на ромите в 

България; Събрана, обобщена и обработена информация от общините в Софийска 

област за подготовка на доклад за младежките дейности за 2014, план за 2015 г., 

аналитична справка за младежките дейности и изготвен Областен план за младежта 

2015 г.; Подготвена справка за изпълняваните проекти във ВиК сектора от общините в 

Софийска област; Изготвена справка на областно ниво относно прилагането на 

Координационния механизъм за взаимодействие и работа в случаи на деца, жертва на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция; 

Събиране, обобщаване и изготвяне на справка на областно ниво до Държавна агенция 

за защита на детето относно прилагането за предприетите мерки от общинските 
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администрации на територията на Софийска област, по отношение на обезопасяването 

на опасните и необитаемите обекти; Изготвяне на обобщена справка за Софийска 

област до ДАЗД във връзка с 1-ви юни, Денят на детето; Справка относно Национална 

кампания „Да запазим децата на пътя“; Изготвяне на обобщено предложение от 

Софийска област във връзка с годишните награди „Паисий Хилендарски“ към МК; 

Избори за общински съветници и кметове и национален референдум 2015 г. - 

Технически екипи от ОА на Софийска област и общинските администрации; 

Техническа обезпеченост на работата на СИК и ОИК; Справка за кметства, вкл. и за 

тези по параграф 17 от ПЗР на ИК, справка за начало и край на изборния ден, справка 

за транспортиране на ОИК до ЦИК, справка за съхранение на изборните книжа и 

бюлетини в общините, справка за временно изпълняващите длъжност кмет на община; 

Обобщена справка за транспортните разписания в Софийска област по искане на 

Софийска окръжна прокуратура. 

 

5. Участие на служители от отдел РРЕП в междуведомствени комисии 

 Комисии във връзка със задълженията, произтичащи от § 16 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация, съвместно с 

ГРАО, ОД на МВР и общини. Осъществяване на проверки на място;  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

 В процес на изпълнение е проект за реконструкция и реставрация на църквата 

„Рождество Богородично” в село Миланово, махала Старо село, община Своге,  

финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 г. по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. 

Проектът е с краен срок на изпълнение 30.04.2017 г.; 

 Подадено е Заявление за интерес на 03.11.2015 г. по Първата покана за набиране на 

проектни предложения по Транснационална програма Дунав 2014 – 2020 г.;  

 Подготвено и подадено проектно предложение от Областната администрация на 

Софийска област по Национална програма „КЛИО“ – Процедура 2015; 

 Проект „Старт на кариерата“ – провеждане на кoмисии за оценка на кандидатите, 

изготвяне на протоколи от работата на комисиите, кореспонденция и координация на 

17 
 



дейности по проекта с Агенцията по заетостта и Бюра по труда „Сердика“ и 

„Възраждане“;  

 Успешно изпълнен проект „Осигуряване на заетост“ по ОП РЧР 2007 – 2013 г. в 10 

общини от Софийска област - Долна баня, Пирдоп, Драгоман, Костинброд, Елин 

Пелин, Мирково, Копривщица, Костенец, Своге и Ихтиман. За срок от 4 месеца по 

проекта са наети на работа 140 безработни лица от цитираните общини, същите лица 

са обучени  за „Поддръжка пътища“, „Работник строителство“ и „Земекопочач“, с 

местонахождения на обектите около речните корита в цитираните общини. В проекта 

активно се включиха 12 наставници от Областната администрация на Софийска 

област.  

 Приключи изпълнението на проект „Иновативни стратегии за равна заетост” по 

програма на ЕС – ИНТЕРРЕГ – 4С,  Областна администрация на Софийска област е  

партньор, с водещ партньор по проекта – община Нивехайн; 

 Приключи изпълнението на проект „Компетентно и ефективно управление на 

човешките ресурси в Областна администрация на Софийска област”, по Оперативна 

програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките 

ресурси”, под-приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” със 

заключителна пресконференции през месец януари 2015 г.  
 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИАТИВИ, И ДРУГИ 

 Отлична подготовка и провеждане на XI Национален юбилеен събор на българското 

народно творчество „Копривщица 2015”, под патронажа на Генералния секретар на 

ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. Провеждане на 3 заседания на Областен 

организационен комитет за подготовката и провеждането на събора в Копривщица. 

Специални благодарности за организиране и провеждане на събора беше изказана към 

екипа на ОАСО от ЮНЕСКО, както и от домакините община Копривщица и 

Министерството на културата; Провеждане на Регионален етап за Софийска област 

във връзка със събора в Копривщица на 28, 29 и 31 май 2015 г. в град Елин Пелин. 

Изготвяне и съгласуване на протокол от прегледа. Изготвяне на грамоти за всички 725 

участници в регионалния преглед на събора в Копривщица. Подготвяне на 5-часова 

програма на изпълнителите. Отлично представяне на Националния събор на всички 

участници и изпълнители от Софийска област.  
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 Официална церемония по връчване на награди на най-изявени учител, директор, 

медиен партньор и културен деятел от Софийска област по повод 24 май – Денят на 

българската просвета и култура и на славянската писменост от Областния управител 

на Софийска област и награди за най-изявени учители, предложени от началника на 

Регионалния инспекторат по образованието – София регион; 

 Официална церемония по връчване на традиционни годишни награди на Областния 

управител на най-изявените дейци в сферата на образованието (училище на годината), 

културата, читалищната дейност, спорта, вероизповеданията, медиен партньор и 

общини на 2015 година от Софийска област в края на годината от Областния 

управител на 22.12.2015 г.; 

 Работни срещи на Еврорегион „Нишава”: 

− 30.04.2015 г. – в гр. Пирот, Република Сърбия; 

− 14.05.2015 г. – в Областна администрация на Софийска област; 

− 05.06.2015 г. – в гр. Пирот и гр. Димитровград, Република Сърбия по повод 

тържествено честване на 10 години от основаването на Еврорегиона; 

− 04.09.2015 г. – Отбелязване на 10–годишнината от създаването на Еврорегион 

„Нишава“ и  

− 07.12.2015 г. – в Община Драгоман 

 Почистване на ГКПП – Калотина по повод инициативата „Да изчистим България 

заедно” – 10 май 2015 г.;  

 Участие в Комитетите за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” и Споразумението за 

партньорство с ЕС; 

 Участие в Национален форум „Предизвикателства и перспективи пред развитието на 

регионите”, проведен под патронажа на Областния управител на Софийска област, 

организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и 

Областен информационен център-София град и София област; 

 Проведена Кръгла маса съвместно с НПО по деинстуционализация на децата; 
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 Създадена е отлична организационно-техническа подготовка на изборите за общински 

съветници и кметове и на Национален референдум на 25 октомври 2015 г. и II-ри тур 

местни избори на 01.11.2015 г. 

 Във връзка с изборите и Националния референдум са организирани работни срещи с 

различни институции, включени в процеса по подготовката, с цел оказване на 

методическа помощ на общинските администрации и координиране на провеждането 

им.  

 Организирани и проведени са следните други дейности: 

− разяснителна кампания по инициатива на ЦИК на 22.07.2015 г.; 

− работна среща с отговорните институции за нормалното провеждане на изборите – 

24.09.2015 г.; 

− обучение за представителите на ОИК от Софийска област; 

− изготвяне на заповеди и сценарий относно провеждане на първите заседания на 

всички общински съвети; 

Софийска област, като най-голямата област в България организира провеждането на 

изборите на изключително добро ниво. 
 

ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ И ДРУГИ 

 Изготвяне на ежемесечни отчети за работното време на служителите в 

администрацията чрез системата за контрол на достъп.  

 Изготвяне на справка за нуждите на годишния доклад за наблюдението на 

Регионалния план за развитие на ЮЗР; 

 Изготвяне на отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерски съвет 

за 2014 г. и първото полугодие на 2015 г. – отчет за показателите полза/ефект и отчет 

на показателите за изпълнение по програми;  

 Изготвяне на обобщен отчет за 2014 г. във връзка с изпълнение на Националната 

стратегия за интегриране на ромите в България; 

 Изготвяне на отчет за Софийска област във връзка с изготвянето на междинна оценка 

за изпълнението на Националната стратегия за подобряване на безопасността на 

движението по пътищата за периода 2011-2020 г. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

 Изготвени, актуализирани и утвърдени със заповеди вътрешни нормативни документи, 

касаещи дейността на Областна администрация на Софийска област;  

 Създаване на нова визия на официалната страница на Областна администрация на 

Софийска област, както и съдействие за поддържането на страницата; 

 

4. ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ, ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

В отдела работят 5-ма експерти – архитект, инженер-геодезист, инженер-еколог, 

еколог, експерт-географски информационни системи и картография, ръководени от 

началник на отдела - архитект. Всички служители притежават необходимите 

професионални компетентности в съответствие с длъжностните им характеристики за 

качествено изпълнение на възложените задачи. 

През 2015 година отделът администрира дейностите по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилища, по която в Софийска област са 

одобрени за финансиране 56 сгради, като проектите за тях ще се реализират през 2016 г.; 

създаде и поддържа регистри на актове, издадени от Областния управител на Софийска 

област, свързани с устройството на територията; участва при приемането на кадастрални 

карти за териториите на общините Костинброд и Мирково, както и на кадастрални карти 

за други по-малки територии; приложи ефективен и ефикасен контрол по 

законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на местната власт;  

Изготви анализ за изпълнението на дейностите по опазване на околната среда в 

общините на Софийска област. Извърши обследване на техническото и експлоатационно 

състояние на водните обекти на територията на Софийска област с изготвяне на 

предписания и на техническа документация; организира дейността на Асоциацията по 

ВиК и съдейства за предприемането на  редица действия за подобряване на качеството на 

ВиК услугите и поддържане на ВиК системите, обслужващи населените места на 

територията на областта; допринесе за създаване на условия за прозрачност в 

управлението, чрез постоянно взаимодействие и координация с местните власти и 

държавните институции.  
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 Във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилища (НПЕЕЖС)  

− Участие в 60 заседания на комисии и изготвени доклади; 

− 34 изготвени ежеседмични справки за напредъка по програмата; 

− 6 предоставяни на МРРБ таблични справки за текущо изпълнение на 

програмата; 

− 56 подписани договори за целево финансиране; 16 подписани анекси към 

договори;  

− изготвяне на регистър на сключените договори с външни изпълнители по 

НПЕЕЖС и предоставяне на МРРБ на справки за напредъка по изпълнението на 

програмата; 

− 2 броя обществени поръчки с осъществен мониторинг на референтните стойности 

за допустимите дейности по НПЕЕМЖС 
 

 Организиране и участие в Областен експертен съвет по устройство на територията 

(ОЕСУТ), процедурни и технически и дейности, свързани със Закона за устройство 

на територията 

− 5 проведени заседания на ОЕСУТ; 2 издадени разрешения за строеж; 

− 3 броя oдобрени подробни устройствени планове;  

− одобрен инвестиционен проект относно довеждащ водопровод на община 

Копривщица;  

− одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива – „Разширение на 

съществуващо депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък” на „Аурубис България” 

АД 

− 7 издадени заповеди за разрешаване изработване на ПУП и КПИИ;  
 

 Упражняване на административен контрол върху решенията на общинските 

съвети, касаещи Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му – 277 броя 

обработени протоколи от заседанията на общинските съвети.  
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 Извършване на дейности, свързани с приемане на кадастрални карти и 

кадастрални регистри – 9 участия в комисии; 34 получени скици по кадастрална 

карта;  

 

 Участие в изпълнението на проект „Актуализиране на учебните програми в 

съответствие с изискванията на пазара на труда”, бенефициент 

Лесотехнически университет. Областна администрация на Софийска област е 

партньор на Факултет по екология и ландшафтна архитектура чрез 

Лесотехнически университет при изпълнението на този проект, реализиран с 

финансовата подкрепа на ОП РЧР 2007 – 2013 г. В изпълнение на основните 

дейности по проекта са извършени – подготовка на интервю за проекта на ОУ; 

участие в работни срещи и в обучителен семинар със студенти от университета; 

организиране посещението на студенти от различни специалности в Областна 

администрация на Софийска област; провеждане на онлайн дискусии със 

студенти; изготвяне на презентационни материали; 
 

 Дейности, свързани с организацията на дейността на Асоциацията по В и К 

− 3 проведени заседания на Асоциацията по В и К;  

− Приети са отчет  и финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К за 2014; 

− бюджет на Асоциацията по В и К за 2015 г.; 

− Взето решение за избор на ВиК оператор на обособената територия. 

− Изпълнени дейностите по предоставяне на В и К оператора правото да стопанисва, 

поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията на обособената 

територия – 4 броя предоставени на В и К оператора ПСОВ, водопроводни и 

канализационни мрежи и съоръженията по тях. 
 

 Участие в областни комисии и комисии, сформирани със заповед на 

Областния управител: 

− проведени 3 заседания на Постоянно действаща епизоотична комисия – Софийска 

област;   

− извършени 10 проверки на общините за готовността за зимна поддръжка;  

− участие в 2 заседания на Областната транспортна комисия; 
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− участие в 61 заседания на комисията за разглеждане на преписки от отдел „ДСДФ” 

по чл. 74 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост;   

− участие в проведените заседания на комисията за разглеждане на сигнали на 

граждани, организации и Омбудсмана на Република България съгласно глава VIII от 

АПК;  

− извършени ежемесечни проверки на извършените дейности от фирмата по 

почистване на ГКПП – Калотина;   

 Дейности по извършване на административно – териториална промяна в община 

Долна баня, Софийска област – създадено е ново населено място „Свети Спас” с 

Решение № 783 от 12 октомври 2015 г. на Министерския съвет; 

 Участие в 22 заседания на общинските експертни съвети по устройство на 

територията на общините на територията на Софийска област;   

 Участие в комисия по преразпределение на средствата от фонд „Солидарност” – 

Събрана и обобщена информация за разпределението на средства от фонд 

„Солидарност” за щети от бедствията в периода 30.01. – 04.02.2015 г. 

 

 Изпълнение на дейности по превантивен контрол на техническото и 

експлоатационно състояние на водните обекти на територията на Софийска 

област:  

− Извършване на проверки по установяване собствеността на язовири на територията 

на Софийска област – изготвен обобщен доклад и списъци на язовирите по 

Басейнови дирекции; 

− Изготвяне на Регистър на язовирните стени на 86 язовира на територията на 

Софийска област; 

− Организация и участие в комисия за пролетно и есенно обследване на техническото 

и експлоатационно състояние и аварийно планиране на водните обекти в Софийска 

област – 15 проведени комисии, 61 проверени обекта, за които са изготвени 

протоколи и дадени предписания, изготвени доклади до министъра на вътрешните 

работи за резултатите от проверките;  
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 Участие в работна среща в МРРБ и изготвен договор във връзка с  рамков 

договор за превъзлагане на дейности в строителството на КОКА - КОЛА 

ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД относно изпълнението и 

въвеждането в експлоатация на обект: „Водопровод с дължина около 12 км, 

осигуряващ подобряване на водоснабдяването на с. Волуяк, район Връбница, 

Столична община, област София, аварийно захранване на водоподаването за гр. 

Костинброд, община Костинброд, Софийска област и алтернативно водоснабдяване 

на Производствен център на КОКА - КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ 

БЪЛГАРИЯ АД. 
 

Като цялостна организация - през 2015 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 2015 г. бяха  актуализирани всички вътрешни актове, регламентиращи 

процесите и дейностите в администрацията, вследствие на което се подобри 

организацията, координацията и контрола на работните процеси.  

За осигуряване на открито и прозрачно управление и ефективна превенция и  

противодействие на корупцията в Областната администрация на Софийска област 

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 изцяло обновената електронна страница на Областната администрация. 

Противодействие 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 – 
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бюджетни средства, обществени поръчки, сделки с държавно имущество, управление на 

човешките ресурси, административно обслужване. 

Регулярното провеждане през 2015 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. Установеното чрез тях сътрудничество 

между териториалните звена на централната администрация, местните власти, 

неправителствения сектор и бизнеса  спомогна за изготвянето на стратегически документи 

в различни области и последващия контрол по изпълнението им. Наред с дейността на 

постоянно действащите комисии и съвети са сформирани през 2015 г. и функционират 

работни групи за координация и контрол по актуални проблеми. Подобряването на 

междуинституционалната координация и взаимодействието с неправителствения сектор и 

бизнеса при изпълнението на секторните политики и разработването на областни планове, 

стратегии и програми за регионално развитие се нарежда сред приоритетите в 

организацията на работата на Областната администрация и през следващата година.    

През 2015 г. 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. 

С участието на областния управител и заинтересованите общини се проведоха срещи с 

потенциални партньори за разработване на проектни предложения по програмите за 

европейско териториално сътрудничество. 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 изпълнението на проекти с европейско финансиране.  

Въз основа на постигнатите през 2015 г. резултати, с цел създаване на условия за 

запазване на положителните тенденции и насърчаване устойчивото социално-
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икономическо развитие на областта, Областната администрация на Софийска област ще 

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

ефективно управление на ресурсите, координиране и изпълнение на политиките на 

територията на областта и стимулиране развитието на различни форми на териториално 

сътрудничество за намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните 

диспропорции.   
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