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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2015 г.  

 

Наименование на администрацията: Областна администрация Софийска област 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2015 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 

2015 г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

Индикатор за 

целево 

състояние 
1.Разработване 

на последваща 

оценка по 

изпълнението 

на Областната 

стратегия за 

развитие 2007- 

2013 г. 

съобразно чл. 

34, ал. 1 от ЗРР и 

осигуряването 

на публичност 

чрез 

изработването 

на окончателен 

доклад 

съобразно чл. 

29 от ППЗРР; 

- Подпомагане  

дейността на 

Регионалния 

съвет за 

развитие на 

Югозападен 

район, 

провеждане и 

координиране 

Създаване на 

условия за 

ефективно и 

ефикасно 

наблюдение и 

оценка на 

стратегическите 

документи от 

изминалия 

период 2007- 

2013 г. и 

осигуряване на 

публичност. 

Регионален план 

за развитие на 

ЮЗР 2007-2013; 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2007-2013; 

Актуализиран 

документ за 

изпълнение на 

стратегия за 

развитие (АДИ) 

на Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

– 2007-2013 г.); 

Годишни 

доклади за 

наблюдението 

на изпълнението 

на общинските 

планове за 

развитие. 

Събиране, 

анализиране и 

обобщаване на 

годишните 

доклади за 

наблюдението 

на изпълнението 

на общинските 

планове за 

развитие на 

територията на 

общините на 

Софийска област 

за 2013 г.; 

Разработена 

последваща 

оценка на 

изпълнението 

на Областната 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2007-2013 и 

осигурена 

публичност чрез 

окончателния 

доклад. 

Януари-

Юни 

Разработена 

последваща 

оценка на 

изпълнението 

на Областната 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2007-2013 и 

осигурена 

публичност 

чрез окончателния 

доклад. 

0 бр. Последваща 

оценка; 

0 бр. Окончателен 

доклад.  

1 бр. Последваща 

оценка; 

1 бр. Окончателен 

доклад; 

1 бр. заседания на 

Областния съвет за 

развитие на 

Софийска област. 
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на регионалната 

политика. 

Възлагане 

разработването 

на 

последващата 

оценка в 

съответствие с 

изискванията на 

чл. 36 от ЗРР; 

Осъществяване 

на мониторинг и 

координация на 

процеса по 

разработване на 

последващата 

оценка. 

Обсъждане и 

приемане на 

заседание на 

Областния съвет 

за развитие. 

2. Намаляване 

на безработицата 

и засилване на 

връзката бизнес- 

образование. 

Намаляване 

равнището на 

безработицата 

и насърчаване 

създаването на 

заетост. 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2020; 

Национален 

план  за 

насърчаване на 

заетостта за 

2015 г.; 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

– 2014-2020г. 

Реализация и 

подкрепа на 

мерки и проекти 

за осигуряване 

на заетост и 

повишаване на 

качеството на 

работната сила. 

Януари-

Декември 

Запазени 

съществуващи 

работни места и 

създаване на 

нови чрез 

подкрепените 

мерки и 

реализирани 

проекти по 

НП. 

Заседания на 

Постоянната 

комисия  по 

заетост към 

ОСР на Софийска 

област; 

 

Регионални 

програми, 

включени 

в НПДЗ 2015 г. 

 

 

4 бр. заседания на 

Постоянната 

комисия  по 

заетост към 

ОСР на Софийска 

област; 

1 бр. годишен 

отчет 

за дейността на 

комисията по 

заетост 

Регионални 

програми, 

включени 

в НПДЗ 2015 г. 

Кандидатстване 

по НП ”Старт 

на кариерата“. 
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3. Подобряване 

транспортното 

обслужване на 

населението и 

безопасността 

на движението. 

Подобряване 

транспортното 

обслужване на 

населението и 

безопасността 

на движението 

по пътищата на 

територията на 

Софийска област. 

 

Стратегия за 

развитие на 

транспортната 

система на Р. 

България до 

2020г. 

Национална 

стратегия за 

подобряване 

безопасността 

на движението 

по пътищата в 

РБ за периода 

2014-2020г. 

Областна 

стратегия за 

подобряване 

безопасността 

на движението в 

Софийска област  

2011-2020г. 

Оптимизиране 

на Областната 

транспортна 

схема на 

Софийска област. 

Януари - 

Декември 

Оптимизиране 

на Областната 

транспортна 

схема на 

Софийска област. 

Заседания на 

областната 

комисия 

по чл. 11, ал.1 от 

Наредба №2 на 

МТСП. 

 

 

Разрешения по чл. 

5, § 5 от Регламент 

1370 на ЕП и СЕ и 

чл. 29 от Наредба 

№2 на МТСП 

 

4 бр. проведени 

заседания на 

областната 

комисия 

по чл. 11, ал.1 от 

Наредба №2 на 

МТСП. 

 

30 бр. издадени 

разрешения по чл. 

5, § 5 от Регламент 

1370 на ЕП и СЕ и 

чл. 29 от Наредба 

№2 на МТСП 

 

4. Подобряване 

на отчетността и 

координацията 

на 

Териториалните 

звена на 

изпълнителната 

власт. 

 

  

Намаляване на 

Междурегионални-

те,вътрешно-

регионалните и 

междуобщинските 

различия в 

икономическото 

социалното, 

културното и 

териториалното 

развитие. 

 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2020; 

Програма на 

правителството 

на Р България; 

Национална 

стратегия за 

регионално 

развитие на 

Република 

България за 

периода 2012 - 

2022 г.; 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

Събиране и 

анализиране на 

тримесечните и 

годишните 

доклади на 

териториалните 

звена на 

територията на 

Софийска област.  

 

Януари - 

Декември 

Подобрена 

кооординация 

между 

териториалните 

звена на 

централната 

изпълнителна 

власт при 

провеждането на 

държавните 

политики на 

регионално ниво. 

 4 бр. проведени 

съвместни срещи  

68 бр. заседания на 

съветите и 

комисиите към 

областния 

управител на 

Софийска област и 

Областния съвет за 

развитие с участие 

на представители 

на териториалните 

структури на 

централната 

изпълнителна 

власт на 

територията на 

областта. 

3 бр. проведени 
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2014 - 2020 г. съвместни 

инициативи. 

5. Подобряване на 

административното 

обслужване на 

гражданите и 

бизнеса в Софийка 

област чрез 

въвеждане на 

административна 

информационна 

система за 

комплексно 

административно 

обслужване. 

Стратегическа цел 2 

от ОСР 2014-2020г.: 

Социално развитие; 

Хоризонтален 

приоритет 2: 

Повишаване на 

административния 

капацитет. 

Решение на МС – 

Методология за 

усъвършенстване 

на работните 

процеси за 

предоставяне на 

административни 

услуги. 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

2014 - 2020 г. 

Внедряване на 

АИСКАО. 

Разработване на 

проектно 

предложение и 

кандидатстване по 

ОПДУ. 

Март-

Декември 

Въведена система 

и реорганизация 

на работния 

процес по 

предоставяне на 

административни 

услуги. 

 1 брой въведена 

система. 

6.  Добра 

администрация и 

високо ниво на 

компетентността 

на служителите. 

Непрекъснато 

обучение на 

служителите от 

Областна 

администрация на 

Софийска област за 

кариерно и 

служебно развитие. 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

2014 - 2020 г.; 

 

Непрекъснато 

повишаване на 

знанията и 

уменията на 

служителите в 

Областна 

администрация на 

Софийска област. 

Постоянен Компетентни 

служители с 

актуализиране на 

знанията спрямо 

нормативната 

уредба на 

Република 

България;  

бързо и 

качествено 

предоставяне на 

услуги на 

гражданите и 

бизнеса. 

План за 

задължителните 

обучения на 

служителите. 

Брой обучени 

служители на 

Областна 

администрация. 

7. Организиране, 

опазване и текущо 

използване на 

документалния 

фонд на Областна 

администрация на 

Софийска област. 

Оптимизация на 

архивирането на 

документи. 

 Провеждане на 

периодична 

проверка на 

наличността и 

условията за 

съхранение и 

опазване на 

документите във 

всички отдели и 

дирекции на 

администрацията 

Постоянен  Създадена по-

добра организация 

и контрол по 

опазване, 

съхранение и 

използване на 

документите в 

Областната 

администрация. 

Действаща в 

момента 

нормативна 

уредба. 

Брой проведени 

архивирания по 

отдели и 

дирекции; 

 - 2 пъти в 

годината: през  

м. Юни и  

м. Декември. 



 5 

8.Повишаване 

сигурността на 

населението и 

ефективно 

действие при 

кризи. 

Стратегическа цел 

3от Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2014-2020 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

2014 - 2020 г. 

 

Провеждане на 

работни срещи 

за ефективни 

действия при 

кризи, аварии 

бедствия чрез 

пряко въздействие 

между 

институциите. 

Актуализиране на 

Плана за защита 

при бедствия на 

Софийска област. 

постоянен Актуализиран 1 

бр. план за защита 

при бедствия на 

Софийска област. 

 

 Брой проведени  

работни срещи – 

10 бр. 

9. Качествено 

управление на 

процесите по 

придобиване 

стопанисване и 

управление, 

разпореждане и 

актуване на 

държавни имоти и 

движими вещи 

държавна 

собственост. 

Ефективно 

управление на 

държавната 

собственост. 

Програма на 

правителството 

2014-2018. 

1.Съставяне на 

АДС; 

2.Провеждане на 

търгове за 

продажби; 

3.Сключване на 

договори за 

продажби; 

4.Разпоредителни 

действия с имоти 

частна държавна 

собственост; 

5.Отписване от 

актовите книги за 

държавна 

собственост; 

6. Отговори на 

жалби и сигнали 

на граждани; 

7. Издаване на 

удостоверения за 

наличие/липса на 

АДС. 

Постоянен Съкращаване 

сроковете на 

обслужване, чрез 

въвеждане на 

АИСКАО. 

 

Брой постъпили 

преписки; 

Брой просрочени 

преписки. 

 

Брой приключени 

преписки; 

Брой просрочени 

преписки. 

 

10.Повишаване  

ефективността на 

административния 

контрол по 

Гарантиране на 

конституционните 

права на 

гражданите. 

Закон за  

администрацията; 

Закон за местното 

самоуправление и 

1. Контрол по 

законосъобразност 

на приети 

решения от 

Постоянен Упражнен контрол 

по 

законосъобразност 

на актовете на 22-та 

Брой върнати 

решения; 

Брой оспорени 

решения. 

Брой върнати 

решения; 

Брой оспорени 

решения. 
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законосъобразност 

на актовете  на 

местната власт. 

местната 

администрация. 

Общински съвети 

на територията на 

Софийска област. 

2.Извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските 

съвети. 

Общински съвета на 

територията на 

Софийска област. 

Намаляване броя на 

върнатите  и 

оспорени решения. 

11. Подобряване 

процесуалното 

представителство 

и защита на 

интересите на 

държавата. 

Защита 

обществения 

интерес. 

ГПК и АПК Периодичен и 

годишен отчет за 

броя на 

образуваните дела, 

по които е 

реализирано 

процесуално 

представителство. 

Постоянен Увеличаване на 

процента 

спечелени дела в 

полза на 

държавата. 

Брой спечелени 

дела; 

Брой загубени 

дела. 

Max бр. спечелени 

дела; 

 Min бр. загубени 

дела. 

12. Осигуряване 

на пълна 

прозрачност за 

дейността на 

Областна 

администрация 

Софийска област. 

 

 

Информиране на 

обществото за 

дейността на 

институцията и 

Областния 

управител на 

Софийска област. 

Програма на 

правителството за 

стабилно развитие 

на Република 

България  

2014-2018г. 

1.Поддържане на 

пряка връзка с 

медиите – печатни 

и електронни, 

организиране на 

различни медийни 

събития за 

отразяване на 

дейността на 

Областния 

управител; 

 

2.Ежедневно 

актуализиране на 

страницата на 

Областна 

администрация – 

публикуване на 

новини и снимки, 

отразяващи 

дейността на 

Областния 

управител; 

Постоянен 1.Пълна 

прозрачност за 

работата на 

институцията; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Осигуряване на 

възможност за 

информиране на 

обществеността 

чрез интернет; 

 

 

 

 

 

 

Публикуване на 

отчет за дейността 

на 

администрацията. 

Публичност и 

прозрачност чрез 

официалната 

страница на ОА. 
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3.Организиране на 

изнесени приемни 

дни на Областния 

управител в 

общините от 

Софийска област. 

3.Изготвен график 

за откритите 

приемни дни с 

граждани, както и 

редовни срещи с 

общинските 

ръководства. 

13.Развитие на 

териториалното 

сътрудничество с 

различни региони 

и държави. 

Стратегическа цел 2 

от Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2014-2020 

Програма за ТГС 

България-Сърбия 

2014-2020; 

Програма 

ИНТЕРРЕГ 

ЕВРОПА 2014-

2020; 

Програма ЕПСОН 

2020; 

Национална 

стратегия за 

регионално 

развитие за 

периода 2012 – 

2022 г. 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

2014 - 2020 г. 

Разработване на 

проектни 

предложения 

съвместно с 

партньори.  

Април-

декември 

Икономическо, 

културно, 

социално, 

административно 

и бизнес 

сближаване на 

Софийска област 

различни региони 

и държави.. 

Брой подадени 

проектни 

предложения. 

Брой изпълнени/ в 

процес на 

изпълнение 

проекти. 

14.Провеждане на 

регионални и 

секторни 

политики; 

Подобряване 

предоставянето на 

социални услуги в 

Софийска област. 

  

Стратегическа цел 2 

от Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2014-2020 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

2014 - 2020 г.; 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги 

в Софийска област 

2011-2015 г. 

 

1.Събиране, 

анализиране и 

обобщаване на 

годишните 

доклади за 

наблюдението 

на изпълнението 

на общинските 

планове на 

социалните 

услуги; 

2.Приемане на 

окончателна 

Февруари-

декември 

Приета 

окончателна 

оценка на 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги 

в Софийска област 

2011-2015 г. 

0 бр. окончателна 

оценка. 

 

1 бр. окончателна 

оценка. 
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оценка на 

въздействието от 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги 

в Софийска област 

2011-2015 г. 

15. Политика по 

опазване на 

околната среда на 

областно ниво. 

Стратегическа цел 3 

от Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област 

2014-2020. 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Софийска област  

2014 - 2020 г. 

 

Събиране, 

анализиране и 

обобщаване на 

информация от 

общините на 

Софийска област 

относно етапа на 

изграденост и 

функциониране на 

регионалните депа 

за ТБО и 

системите за 

разделно събиране 

на отпадъци. 

Януари-

Декември 

Разработена 

оценка на 

състоянието в 

Софийска област 

по отношение на 

управление на 

битовите 

отпадъци. 

 

бр. проведени 

срещи; 

бр. документи. 

2 бр. проведени 

срещи; 

1 бр. изготвен 

документ. 

 

 

Изготвил: Теодора Спасова – началник отдел ЕТРУТ,  

Мая Велкова-Нелчинова, главен експерт отдел РРЕП; 

Лиляна Кръстева, старши експерт отдел РРЕП. 

 


