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УТВЪРЖДАВАМ: (п) 
 

БИСЕР МИХАЙЛОВ 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

 
                                                                                                                      

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2019 г. 

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2019 г. Стратегически 

цели 

Стратегиче

ски 

документ 

Дейности Срок  

/месец 

през 2019 

г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 

Индик

атор за 

текущо 

състоя

ние 

Индикато

р за 

целево 

състояние 

1. Подобряване на 

процеса по провеждане и 

реализиране на политики 

на територията на област 

Благоевград  

Ефективно 

взаимодействие 

между 

администрацията, 

бизнеса и 

гражданското 

общество, с цел 

постигане на по-

добри резултати в 

областите на 

интервенция 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

Област 

Благоевград 

2014-2020 

1. Ефективен мониторинг върху 

изпълнението на Областната 

стратегия за развитие, Областна 

стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020, 

прилагайки инструментите за 

отчетност и контрол в Областния 

съвет за развитие. 

2. Провеждане на координирана 

политика за регионално развитие 

под председателството на 

областния управител в 

Регионалния съвет за развитие на 

югозападен район. 

3.  Подобряване на 

координацията в дейността на 

териториалните звена по 

провежданите политики и важни 

Декември 

 

 

 

 

 

 

 

Януари-

юни 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

Отчети; 

Проведени 

заседания и 

приети решения 

на ОСР. 

 

 

 

 

 

Заседания на 

РСР. Решения. 

 

Работни срещи; 

Междуведомств

ени комисии. 

 

 

0% 100% 
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проекти на територията на 

областта. 

 

4. Планиране и провеждане на 

заседанията и дейностите на 

съветите и комисиите под 

председателството на областния 

управител. Осигуряване на 

отчетност и публичност. 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

Заседания на 

съветите и 

комисиите под 

председателство

то на ОУ; 

 

5. Провеждане на ефективна 

политика в областта на 

културата, образованието, 

младежките дейности и спорт. 

 

6. Координация по 

изпълнението на Областната 

стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и 

учениците. 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

Културен 

календар 

План-прием; 

 

 

Работни срещи; 

Отчети. 

 

 

 

 

Координация на 

дейностите по 

превенция на 

младежката 

безработица 

8. Целенасочена политика 

по общини за намаляване на 

безработицата и насърчаване на 

заетостта на младежта и тяхната 

Ян.-дек. 
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пазарна реализация с 

осигуряване на планираност в 

дейностите на територията на 

областта. 

9. Координирано 

взаимодействие между ОА и 

ресорните институции за 

насърчаване на заетостта – 

включване в национални 

програми за заетост. 

10. Провеждане на активна 

политика на интеграция и 

подпомагане на уязвими групи. 

 

11. Комисията по заетост да 

координира и проведе 

набирането на информация от 

работодателите в областта, чрез 

анкетно проучване за 

потребностите на 

работодателите от работна сила. 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

Юни 

 

 

 

 

 

Работни срещи; 

Отчети. 

 

 

 

 

Планирани 

заседания и отчет 

на 

ОССЕИВ 

Координация и 

осигуряване на 

публичност за 

провеждане на 

анкетните 

проучвания. 

2. Осигуряване на 

спазването на 

законността на 

територията на областта 

и осъществяване на 

ефективен 

административен 

контрол по 

законосъобразността на 

актовете и действията на 

органите на местното 

самоуправление и 

местната администрация; 

Ефективно 

управление и 

върховенство на 

закона 

Стратегия 

за развитие 

на 

държавната 

администра

ция 

1. Упражняване на ефективен 

административен контрол  върху 

всички решения на общинските 

съвети. 

 

2. Осигуряване на ефективна 

комуникация с местната власт за 

утвърждаване на добра 

практиката  по приемане на 

решенията на общинските съвети 

и актовете на кметовете.  

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

 

 

 

100% проверени 

решения за 

законосъобразно

ст 

 

Работни срещи с 

представители 

на местното 

самоуправление  

 

Представяне на 

отчети по 

осъществявания 
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3. Прилагане на отчетност и 

публичност по дейността. 

Ян.-дек. административе

н контрол. 

3. Организация на 

изборния процес за 

изборите за членове на 

Европейския парламент и 

изборите за кметове на 

общини и общински 

съветници на 

територията на областта 

Ефективно 

управление и 

върховенство на 

закона 

Стратегия 

за развитие 

на 

държавната 

администра

ция 

1. Изпълнение в срок на 

ангажиментите за изборите, 

насрочени през 2019 г. 

 

 

 

 

2. Осигуряване на ефективна 

комуникация с ЦИК, МС, 

общинските администрации и 

избирателните комисии. 

 

3. Осигуряване на 

информираност за изпълнението 

на дейностите по подготовка и 

провеждане на изборите. 

Май, 

Октомври 

 

 

 

 

Април-

юни 

Септемвр

и-

ноември 

Изпълнени 

ангажименти по 

Изборния 

кодекс, актове 

на МС, указания 

на ЦИК 

Ефективна 

комуникация във 

връзка с 

провеждане на 

изборите. 

Отчетност. 

Осигуряване на 

информация на 

страницата на 

администрацият

а. 

  

4. Реализиране 

обществено полезни 

проекти с трансгранични 

партньорства и 

инициативи с подкрепата 

на структурните фондове 

на ЕС и програми по ТГС 

СЦ. Развитие на 

международното и 

европейско 

сътрудничество, 

като фактор за 

постигане на 

интегриран и 

качествен растеж, 

Областна 

стратегия 

за развитие 

на Област 

Благоевгра

д 2014-2020 

4.  Реализиране на 

дейностите, съгласно утвърден 

график, по проект „Защита от 

наводнения“ Програма 

ИНТЕРРЕГ- V-A Гърция-

България 2014-2020. 

 

5. Партньорство с 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

 

 

Ян.-дек.  

Изпълнен 

проект. 

 

 

 

 

 

Реализирани 

0% 100% 
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трансфер на добри 

практики 

институции и представители на 

неправителствения сектор в 

разработването и реализирането 

на проекти, финансирани от ЕС 

дейности по 

проектно 

предложение. 

 

 

 

1 партньорство 

5. Подобряване 

взаимодействието между 

институциите и 

неправителствения 

сектор в изпълнение на 

Програма на ОА 

Благоевград за 

постигане на 

прозрачност в 

публичните дейности и 

превенция от корупция 

2014-2019 г. 

 

СЦ. Политика за 

изграждане на  

трайно  

сътрудничество  

между  държавните  

институции,  

гражданското 

общество, медиите 

и бизнеса 

Интегриран

а стратегия 

за 

превенция 

и 

противодей

ствие на 

корупцията 

и 

организира

ната 

престъпнос

т 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планиране и провеждане 

на засадения на Областния съвет 

за превенция и противодействие 

на корупцията за осигуряване 

координираност на действията 

при провеждането на 

антикорупционна политика. 

 

2. Осигуряване на отчетност 

пред областния управител на 

териториалните структури на 

изпълнителната власт за сигнали 

и отчитане на нивата на 

публичност на дейността и 

административно обслужване. 

3. Повишаване на  

информираността на гражданите 

за механизмите за 

противодействие на корупцията. 

 

4. Управление на 

корупционния риск в 

администрацията с 

идентифициране, оценка на 

рисковете и контролите. 

ян.-

декември 

 

 

 

 

 

 

Ян.-

декември 

 

 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

 

 

Юни 

 

 

 

Брой заседания – 

2 бр. 

 

 

 

 

 

 

Брой ТС с 

представени 

отчети - 23; 

Обобщен отчет – 

1 бр. 

 

 

 

Осигуряване на 

информираност 

за дейността. 

Поддържане на 

канали за 

сигнали. 

 

Регистър на 

корупционния 

риск. 

 

0% 100% 
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5. Утвърждаване на 

вътрешни правила срещу 

изпирането на пари 

 

 

април 

 

 

 

 

Утвърдени 

процедури 

6. Компетентна и 

ефективна 

администрация, 

ориентирана към 

резултати.  Прилагане 

на балансирана 

финансова политика. 

СЦ4. 

Професионално 

и експертно 

управление 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрац

ия 2014-2020 

 

Бюджет 

2019 г. 

1. Повишаване на 

качеството на 

административното обслужване с 

прилагането на процесния 

подход в дейностите и 

управлението. 

2. Преглед на процедурите 

по административното 

обслужване  - функционално 

направление „държавна 

собственост“ и въвеждане на 

унифицирани образци на 

заявления за административни 

услуги съобразно нормативните 

промени по прилагане на ЗДС. 

 

3. Поддържане на добрите 

практики, въведени от 

администрацията, с прилагането 

на процедурите на Системата за 

управление на качеството и 

сигурността на информацията, 

както и изпълнение на 

въведените процедури по CAF. 

Дек. Изпълнени в 

срок 97% от адм. 

услуги. 

 

 

 

 

Успешен 

надзорен одит на 

СУСИ. 

 

Проучване на 

удовлетвореност

та на 

служителите. 

 

Успешен 

надзорен одит 

по СУСИ. 

Анкета сред 

служителите в 

изпълнение на 

процедурите по 

CAF. 

0% 100% 

 

 

 

 

 

Декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септемвр

и 

4. Утвърждаване на 

процедурите по изпълнението на 

новата административна услуга 

за издаване на удостоверение 

Ян.-дек. 

 

 

Диаграма на 

процесите на 

услугата. 
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апостил. 

 

5. Разширяване на обхвата 

на достъп до регистри от 

системата RegUX и въвеждане на 

нови вътрешноадминистративни 

услуги (справки) 

 

 

Ян.-дек. 

 

Въвеждане в 

процедурите на 

административн

ите услуги нови 

удостовер./вътре

шноадминистрат

ивни услуги. 

 

6. Ефективно управление на 

риска – идентифициране на 

рисковете, оценка на контролите 

и планиране на контроли за 

допълнително третиране на 

рисковете с повишени стойности. 

7. Преглед на ефективността 

на прилаганите процедури по 

отчетност и контрол на 

съдебните дела. 

 

8. Утвърждаване на 

антикорупционна политика с 

поддържане на институционална 

и информационна 

антикорупционна среда чрез 

управление на корупционния 

риск. 

 

9. Подобряване на 

мотивираността на служителите 

с осигуряване на обучения за 

повишаване на квалификацията и 

компетентностите. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Риск-регистър. 

План за 

управление на 

риска. 

 

 

 

Преглед на 

регистрите на 

съдебните дела. 

Отчет. 

 

Регистър на 

корупционния 

риск; 

Процедури по 

деклариране, 

съгл.   ЗПКОНП  

 

 

План за 

обучение; Брой 

обучени служ. – 

20. 

Менторство при 
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10. Прилагане на балансирана 

финансова политика и 

осигуряване на ефективен 

контрол върху изразходването на 

бюджетните средства, 

прилагайки процедурите на 

СФУК. 

 

11. Актуализиране на 

вътрешните процедури по 

защита на личните данни при 

настъпили промени в 

нормативните актове. 

 

12. Провеждане на обучение 

по ЗМИП 

 

13. Актуализиране на записите 

в уеб базираната система GDPR 

Асистент, във връзка с 

въвеждането на новата услуга за 

издаване на удостоверения – 

Апостил. 

 

 

 

 

 

Ян.-дек. 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

 

 

Юни 

 

 

март 

всички 

новопостъпили  

 

Финансови и 

счетоводни 

отчети. 

Преглед на 

изпълнението на 

процедурите по 

СФУК. 

 

Актуални 

вътрешни 

процедури 

 

 

 

Обучени всички 

служители 

 

Идентифициране 

на дейностите с 

обработка на 

лични данни в 

изпълнение на 

услугата за 

издаване на 

Апостил 
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14. Поддържане на записите в 

отворен формат на седем 

регистъра, съгласно утвърдените 

списъци от данни на МС 

 

Ян.-Дек. 

 

 

Актуални 

регистри – 

записи; 

Протоколи от 

проверки и 

мониторинг. 

7. Осигуряване защита 

на населението и 

отбранително 

мобилизационна 

подготовка 

СЦ. 

Предотвратяване 

и/или намаляване 

на 

неблагоприятните 

последици за 

човешкото здраве, 

социално-

икономическата 

дейност, 

околната среда и 

културното 

наследство в 

България, 

вследствие на 

природни и 

причинени от 

човешка дейност 

бедствия 

Стратегия за 

намаляване 

на риска от 

бедствия 

Осигуряване защита на 

населението и управление на 

риска от бедствия 

1. Организиране и планиране 

работата на Щаб за 

изпълнение на областния 

план за защита при 

бедствия– 2 заседания 

2. Организиране и планиране 

работата на Областната 

комисия за намаляване на 

риска от бедствия– мин.1 

заседания 

3. Актуализиране на плана за 

защита при бедствия на 

областта в част 

„Наводнение“ 

4. Координация и управление 

на дейностите на 

територията на областта за 

осигуряване защита на 

населението при 

усложнени зимни условия  

- 2 проверки, съгласно 

правомощията на 

областния управител. 

 

 

 

Юни  

 

 

 

 

 

Юни 

 

 

 

 

 

май  

 

 

 

ноември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани 

дейности 

 

 

 

 

 

Съответствие 

нормативната 

уредба 

 

 

Съответствие 

нормативната 

уредба 

 

Планиране и 

пълно 

изпълнение на 

дейностите по 

зимна 

подготовка 

 

 

 

0% 100% 
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Дейности по ОМП 

5. Актуализиране на 

военновременния план на 

областта. 

6. Организиране и планиране 

на работата на Областния 

съвет по сигурността – 2 

заседания 

7. Организиране и 

провеждане на тренировки 

и оказване помощ на 

общините мин.14 

тренировки 

8. Актуализиране на плана за 

привеждане в готовност за 

работа във военно време 

 

Обезпечаване на обществения 

ред и сигурност 

9. Актуализиране на плана за 

борба с тероризма 

 

10. Организиране и планиране 

работата на Областната 

комисия по обществен ред 

и сигурност 

 

Защита на класифицирана 

информация 

11. Прилагане на ефективна 

политика в областта на 

защитата на 

класифицираната 

 

 

Дек. 

 

 

Дек. 

 

 

 

Ян.-Дек. 

 

 

 

 

при 

промяна 

 

 

 

 

при 

промяна 

 

Юни 

 

 

 

 

 

 

 

Януари-

декември 

 

 

 

Актуализиран 

план 

 

Проведени 2 

заседания 

 

 

Проведени мин. 

14 тренировки 

 

 

Актуализиран 

план 

 

 

 

 

Актуализиран 

план; 

 

Съответствие на 

дейността с 

нормативните 

изисквания. 

 

 

 

 

Съответствие на 

дейността с 

нормативни-те 

изисквания 
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информация, потвърдено 

от годишен протокол от 

комисия. 

12. Ежемесечен контрол за 

наличността, правилното 

отчитане на материали с 

КИ 

Опазване на военните 

паметници 

13. Планиране и изпълнение 

на дейностите от областна 

комисия "Военни паметници" 

към областния управител  по 

издирване, проучване, 

картотекиране и, възстановяване  

на военните паметници на 

територията на областта.  

 

 

 

Януари-

декември 

 

Осигурен 

контрол.  

 

 

 

 

 

Поддържане на 

актуален 

регистър на 

военните 

паметници; 

Осигуряване на 

публичност. 

 

 

Съгласувано: 

Ася Велкова, главен секретар 

Инж. Стилияна Ерделска, директор на дирекция АКРРДС 

Обобщил целите: Фиданка Иванова, гл. експерт АКРРДС 

 


