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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 
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ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2024 г. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Този  стратегически  план  има  за  задача  да  отрази  основните  цели  и  

приоритети в дейността на Областна администрация на Софийска област и обхваща 

периода 2022 — 2024 година.  

Съгласно чл. 42 от Конституцията на Република България, областта е 

административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за 

осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие 

между националните и местните интереси.  

На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с  

чл. 6, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република 

България, с Указ №1 от 5 януари, обнародван в дв. брой 2 от 8 януари 1999 г. на 

Президента на Република България са утвърдени границите и административните 

центрове. Определена е област с административен център град София, в която са 

включени 22 общини: Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, 

Драгоман, Елин Пели, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, 

Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч.  

Софийска област е най-голямата област в България по брой на общини и втора по 

територия. Заема площ от 7059 km². Областта граничи с областите Монтана, Враца, 

Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник и София. 
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II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на областните 

администрации са определени в Устройствен правилник. Според характера на 

дейността, която извършват, административните звена в Областна администрация на 

Софийска област са обособени в обща и специализирана администрация, организирана в 

две дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността” и „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост”. Областна администрация на Софийска област е юридическо лице на 

бюджетна издръжка със седалище град София.   

Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджет към 

първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет. 

Областната администрация подпомага областния управител при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

Чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията казва, че Областният управител е 

едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното 

управление по места и осигурява съответствие между националните и местните 

интереси при провеждане на регионалната политика. В чл. 31, ал. 1 от същия закон са 

опредени правомощията на Областният управител: 

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на 

изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и 

взаимодействието им с местната власт; 

2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира 

разработването и изпълнението на стратегии и програми, осъществява 

взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната 

администрация; 

3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на 

областта; 

4. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява 

административен контрол по изпълнението на административните актове; 

5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация; 

6. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на 

изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на 

актовете и действията на ръководителите им; 
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7. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата 

и на другите административни структури, които осъществяват административно 

обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа 

подчиненост. 

8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на 

ръководителите на териториалните звена на централната администрация на 

изпълнителната власт на територията на областта; 

9. организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и 

материалните ценности, околната среда при бедствия; 

10. председателства съвета по сигурност; 

11. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво. 

Правомощията на областния управител са уредени в много на брой специални 

нормативни актове – Закон за местното самоуправление и местната администрация, 

Закон за държавната собственост, Закон за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Закон за водите, Закон за горите, Закон за териториалното и 

селищно устройство, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за предучилищното и 

училищното образование, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита 

при бедствия и други. 

Областният управител   взаимодейства   с  органите  на  местно 

самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и 

с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт. Областният 

управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните 

структури на синдикатите, на организациите на работодателите. 

III. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

Стратегическият план е разработен на основание чл. 33a от Закона за 

администрацията. Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден 

доклад за дейността на областната администрация. В съответствие със 

Стратегическия план се изготвят годишни оперативни планове за дейността на 

Областна администрация на Софийска област и годишни цели на администрацията, 

които дефинират предмета, обхвата и целите на администрацията за съответния 

времеви период. При настъпили промени, стратегическият план се актуализира. 

Стратегическа цел I - Подобряване качеството на административното 

обслужване чрез предоставяне на бързи и качествени административни услуги, 

включително електронни административни услуги за гражданите и бизнеса и 

повишаване квалификацията на служителите 
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Специфична цел 1 - Подобряване на административното обслужване, 

надграждане на системата за проучване удовлетвореността на потребителите 

Специфична цел 2 – Предоставяне на бързи и качествени административни 

услуги, включително електронни и прилагане на комплексно административно 

обслужване  

Специфична цел 3 - Повишаване  експертния капацитет, квалификация и 

специфична компетентност на служителите в областната администрация   

Стратегическа цел II - Финансова дисциплина и стриктно водене и отчетност на 

счетоводните процеси 

Специфична цел 1 - Добро финансово управление, прозрачност и ясна отчетност 

Специфична цел 2 - Спазване на финансова дисциплина 

Стратегическа цел III - Постигане на пълна прозрачност на дейността на 

областната администрация и подобряване на междуинституционалната координация 

Специфична цел 1 – Ефективно управление и защита на държавната собственост 

Специфична цел 2 – Постигане на ефективен и ефикасен контрол по 

законосъобразност на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете на 

общини 

Специфична цел 3 – Противодействие и превенция на корупцията 

Стратегическа цел IV - Провеждане и координиране на 

регионалната/областната политика чрез подпомагане дейността на Регионалния съвет за 

развитие на Югозападния район за планиране (РСР на ЮЗР) и Областния съвет за 

развитие 

Специфична цел 1 - Подпомагане дейността на РСР на ЮЗР за създаване на 

условия за устойчиво развитие на района 

Специфична цел 2 – Подпомагане дейността на Областния съвет за развитие на 

Софийска област с цел икономическо и социално развитие и опазване на околната 

среда. 

Стратегическа цел V - Създаване на условия за постигане на устойчиво 

интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие на Софийска област 

Специфична цел 1 - Организиране работата на областните комисии и съвети към 

Областния управител 

Специфична цел 2 - Ефективна координация с териториалните структури и 

общинските администрации за провеждане секторните политики на областно ниво 

Стратегическа цел VI – Провеждане на ефективна защита на населението при 

бедствия и аварии 
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Специфична цел 1 - Подобряване  организацията на 

отбранителномобилизационната подготовка на населението, защитата  при бедствия и 

аварии 

Специфична цел 2 - Прилагане на междуведомствен и комплексен подход за 

управление на ситуацията, свързана с пандемията от Covid-19 
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