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Цели за 2011 г. Дейности Резултат 

Индикатор за  

изпълнение 

Индикатор за 

самооценка 
1 - напълно пос-

тигната цел /100 

%/ 

2 - задоволително 

постигната цел 

/50 и над 50%/ 

3 - незадоволител-

но постигната 

цел /под 50%/ 

Индикатор 

за целево 

състояние 

/заложен в 

началото на 

2011г./ 

Индикатор 

за текущо 

състояние 

/отчетен в 

края на 

2011 г./ 

1. Реализиране на общи-

те и специфични цели, 

заложени в Областната 

стратегия за развитие на 

социалните услуги в об-

ласт Благоевград 2011-

2015 г. 

1. Организиране и провеждане на 

работни срещи със заинтересовани-

те страни и доставчиците на соци-

ални услуги 

2. Изготвяне на план - графици със 

срокове за изпълнение 

1. Проведени 2 работни срещи  

2. Изготвени 2 план - графика 

100% 100% Самооценка - 1 

2. Изпълнение на препо-

ръките от междинната 

оценка на Областната 

стратегия за развитие на 

област Благоевград 

2005-2015г. 

1. Засилване на взаимодействието 

между държавната и местната власт, 

структурите на гражданското об-

щество и бизнеса за насърчаване и 

привличане на инвестиции чрез 

провеждане на съвместни срещи 

2. Разработване на стратегически 

документи и проекти на областно 

1. Подобрена координация и взаимо-

действие с местните власти и парт-

ньорите за успешно вземане на реше-

ния за регионално развитие 

2. Изградени 5 партньорства между 

структурите на централната власт, 

гражданското общество и бизнеса. 

3. Подобрено партньорството с биз-

100% 100% Самооценка - 1 



 2 

1 2 3 4 5 

ниво 

3. Представяне на икономическия 

потенциал на област Благоевград 

пред местния бизнес и чуждестран-

ни инвеститори 

4. Подобряване организацията на 

работата на Областния съвет за раз-

витие(ОСР) 

5. Организиране разработването на 

мерки за насърчаване на инвести-

циите и координира тяхното изпъл-

нение 

неса и насърчаване на инвеститорите; 

Увеличен брой на спечелените про-

екти, насочени към развитие на ико-

номиката  

4. Създаване на по-добри условия за 

реализиране на проекти 

3. Подобряване на соци-

алния диалог със струк-

турите на гражданското 

общество 

Провеждане на срещи за координи-

ране на работата на областно рав-

нище по въпросите, свързани със 

социалния диалог и социалната по-

литика 

Проведени 3 срещи за подобряване 

на условията за водене на социален 

диалог и решаване на проблеми, 

свързани със социалната политика 

100% 90% Самооценка - 2 

4. Повишаване капаци-

тета на Областна адми-

нистрация Благоевград, 

за усвояване на средства 

от структурните фондове 

на ЕС 

1. Финализиране на 1 одобрен за 

финансиране проект, по които Об-

ластна администрация е бенефици-

ент и изпълнение на дейностите по 

1 проект по който е партньор 

2. Разработване на 5 нови проектни 

предложения за финансиране от 

Структурните фондове на ЕС 

1. Провеждане на работни срещи за 

създаване на партньорства с цел ре-

ализацията на проекти между пуб-

личните власти на регионално и 

местно ниво от граничните региони 

Отчетени и финализирани дейности 

по 1 проект и изпълнявани дейности 

по 1 проект, като партньор 

Създаване на по-добри условия за 

реализиране на проекти 

5 броя одобрени за финансиране про-

екти 

 

Развитие на трансграничното сътруд-

ничество със съседни области /2 нови 

партньорства/ 

Одобрени за финансирани 2 броя 

съвместни проекти 

100% 100% Самооценка - 1 

5. Повишаване на ролята 

на Областната админис-

трация за развитие на 

1. Актуализиране на Областна крат-

косрочна програма за енергийна 

ефективност; 

1. Актуализирана Областна краткос-

рочна програма за енергийна ефек-

тивност; 

100% 100% Самооценка - 1  
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енергийната система в 

региона   

2. Въвеждане на енергоспестяващи 

системи и алтернативни източници 

на енергия 

2. Повишение на енергийната ефек-

тивност чрез въведени енергоспестя-

ващи системи и алтернативни източ-

ници на енергия 

6. Развитие на туризма в 

Благоевградска област 

1. Повишаване на качеството на ту-

ристическия продукт 

2. Участие на областта като дести-

нация в 2 туристически борси и из-

ложения (пряко в страната и чрез 

представители и информационни 

материали– в чужбина) 

1. Повишено качество на туристичес-

кия продукт; 

2. Популяризиране на туристическия 

потенциал на региона, чрез участие в 

2 туристически борси и изложения. 

100% 100% Самооценка - 1 

7. Създаване на условия 

за достъп до качествено 

образование на ромските 

деца 

1. Изготвяне на Общински програ-

ми/стратегии за образование на де-

цата и учениците от етническите 

малцинства 

2. Приемане на План за действие в 

сферата на образованието на ромс-

ките деца за учебната 2011/2012г 

3. Привличане на НПО за работа по 

проекти, насочени към образовани-

ето на ромите 

4. Назначаване на помощник на 

учителя /образователен или социа-

лен медиатор /от ромски произход/ 

във всички училища, където се наб-

людава процес на отпадане 

1. Обхващане на  деца в училищна 

възраст в учебния процес 

2. Увеличаване  дела на роми със за-

вършена образователна степен 

3. Десегрегация на сегрегирани ромс-

ки паралелки 

4. Ангажираност на ромските роди-

тели към обучението на техните деца 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

90% 

 

 

 

50% 

 

 

40% 

 

 

0% 

Самооценка - 3 

 

 

 

8. Повишаване на зае-

тостта и намаляване на 

безработицата в област-

та. 

1. Назначаване на регистрирани 

безработни от БТ в областта  

2. Назначаване на 2 броя младежи с 

висше образование в областната ад-

министрация 

3. Редовно свикване на Комисия по 

заетостта към ОСРР / 4 заседания/ 

1. Назначени регистрирани безработ-

ни от БТ в областта  

2. Назначени 4 броя младежи с висше 

образование в областната админист-

рация 

3. Проведени 4 заседания на Комисия 

по заетостта към ОСР 

100% 200% Над 100 % - 

Самооценка 1 
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9. Усъвършенстване на 

административния конт-

рол в администрацията 

1. Постоянно актуализиране на 

електронния регистър на оспорени-

те и върнатите решения на Общинс-

ките съвети. 

2. Създаване на правила по прила-

гането на установения ротационен 

режим на работата на експертите от 

административен контрол на акто-

вете на местно самоуправление и 

местната администрация. 

3. План за посещения на заседания-

та на общинските съвети. 

Подобряване и ефективно прилагане 

на законовата и нормативна уредба 

100% 100% Самооценка 1 

 

10. Подобряване проце-

сите по придобиване, 

стопанисване, управле-

ние, разпореждане и ак-

туване на държавни 

имоти и движими вещи – 

държавна собственост по 

реда на ЗДС и ППЗДС. 

Защита на държавната 

собственост 

1.Актуализиране на  

Инструкцията за управление и раз-

пореждане с имоти и вещи-

държавна собственост, утвърдена 

със Заповед № ОА-РК-619/2010 го-

дина съобразно нормативните про-

мени. 

2. Водене на отчет на имотите – 

държавна собственост на територи-

ята на областта, които се управляват 

от Областния управител.  

3. Актуализиране на регистри на 

имоти ДС и създаване на допълни-

телни регистри. 

4. Изготвяне и изпълнение на гра-

фика за проверки и оглед на имоти-

те – държавна собственост на тери-

торията на Област Благоевград. 

5. Проверка на договорите за отда-

ване под наем на имоти – държавна 

собственост.  

1. Актуализирана Инструкция за уп-

равление и разпореждане с имоти и 

вещи-държавна собственост, утвър-

дена със Заповед № ОА-РК-619/2010 

година съобразно нормативните про-

мени 

 

2. Осъществен отчет на имотите – 

държавна собственост на територията 

на областта, които се управляват от 

Областния управител 

3.Вписване в регистрите 

 

 

4. Изготвен и изпълнен график за 

проверки и оглед на имотите – дър-

жавна собственост на територията на 

Област Благоевград 

5. Актуализирани  договори за отда-

ване под наем на имоти – държавна 

собственост. 

100 % 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

Самооценка 2 
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6. Изготвяне на план за осъществя-

ване на разпоредителни действия с  

имоти – частна държавна собстве-

ност с цел „еднаква практика”. 

7. Изготвяне на правила за актуване 

и деактуване на имотите – държавна 

собственост 

8. Извършване на проверки на имо-

ти – държавна собственост, които се 

владеят или държат без правно ос-

нование 

6. Осъществен план за осъществяване 

на разпоредителни действия с  имоти 

– частна държавна собственост с цел 

„еднаква практика”. 

7. Изготвени правила за актувани  и 

деактувани имоти – държавна собст-

веност 

8. Извършени проверки на имоти – 

държавна собственост, които се вла-

деят или държат без правно основа-

ние 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

50% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

11. Превенция и проти-

водействие на корупция-

та 

1.Разработване и прилагане на 

Стратегия за прозрачно управление 

и превенция на корупцията на об-

ластно ниво с широкото участие на 

всички заинтересовани страни 

2. Разработване на правила за за-

силване на контрола,прозрачността, 

отчетността и утвърждаване на 

ефективни механизми за превенция, 

мониторинг и противодействие на 

корупцията 

3.Изготвяне на програма за изпъл-

нение на Стратегията за превенция 

и противодействие на корупцията 

Приемане на Стратегия за прозрачно 

управление и превенция на корупци-

ята на областно ниво 

 

 

Разработени правила за засилване на 

контрола,прозрачността, отчетността 

и утвърждаване на ефективни меха-

низми за превенция, мониторинг и 

противодействие на корупцията 

 

Изготвена програма за изпълнение на 

Стратегията за превенция и противо-

действие на корупцията 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

Самооценка - 1 

12. Качествено, ефек-

тивно и прозрачно адми-

нистративно обслужване 

на гражданите и бизнеса. 

1. Подобряване качеството на адми-

нистративното обслужване по от-

ношение на спазването на законови-

те срокове при извършване на ад-

министративните услуги чрез нама-

ляване броя на просрочените пре-

писки; 

 

 Намаление на просрочията на 

4%, съгласно периодичните и годи-

шен доклад за изпълнението на ад-

министративните услуги; 

 Въведена електронна услуга – 

проверка на статуса на преписката 

онлайн; 

 Актуализиране на информацията 

100℅ 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка 2 
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2. Изготвяне на анализ на постъпи-

лите в администрацията жалби от-

носно лошо администриране, анализ 

на анкетни карти относно удовлет-

вореността на потребителите и 

предприемане на действия по отст-

раняване на допуснатите нереднос-

ти 

3. Актуализиране на разработената 

и внедрена система за управление 

на качеството и информационната 

сигурност 

в информационните табла и инфор-

мационните материали в съответст-

вие със СУНАУ; 

 Утвърдени нови Вътрешни пра-

вила за административното обслуж-

ване; 

 Съставени процедури на всички  

административни услуги в съответст-

вие със СУНАУ; 

 Съставени нови формуляри на 

всички административни услуги; 

 Утвърдена нова Харта на клиен-

та с декларирани ангажименти на ад-

министрацията към клиентите; 

 Публикувана е пълната инфор-

мация по предоставянето на всички 

административни услуги – формуляр, 

процедура. 

 

 Анкетно проучване на удовлет-

вореността на клиентите и предста-

вен анализ за удовлетвореността на 

клиентите – проведени 2 анкетни 

проучвания на полугодието; 

 Изготвени периодични отчети по 

изпълнението 

 

 Нова версия на Процедура П-07 

и допълнени планове по П-08 

 Вътрешен одит СУКИС по ISO 

9001-2008- доклад 

 Вътрешен одит на СУКИС по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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ISO 27001-2005- доклад 

 Преглед на ръководството – ут-

върден протокол; 

 Ресертификационен одит на 

СУКИС по ISO 27001-2005- успешен 

13. Усъвършенстване на 

системата за финансово 

управление и контрол 

1. Да се разработят правила за прео-

ценка на дълготрайните материални 

активи. 

2. Да се разработят правила за бра-

куване на движими вещи. 

3. Да се актуализират Вътрешните 

правила за обществените поръчки, в 

частта за изготвяне на технически 

задания; 

4. Актуализиране на Стратегията за 

управление на риска в Областна ад-

министрация Благоевград и на риск-

регистъра. 

 

 

 

 

5. Да се утвърдят Правила за работа 

с внедрени системи за видеонаблю-

дение; 

6. В длъжностните характеристики 

на служителите да се вменят задъл-

жения за докладване на админист-

ративни пропуски и нарушения. 

7. Да се разработят вътрешни пра-

вила за бюджетиране. 

Утвърдени Правила за преоценка 

 

 

Утвърдени Правила за бракуване на 

движими вещи. 

Утвърдени променени ВП, в частта 

изготвяне на техническите задания 

 

 

 Утвърдена нова Стратегия за 

управление на риска и Методика за 

оценка на риска; 

 Съставен риск-регистър с иден-

тифицирани рискове за постигане на 

целите и са оценени по показатели 

„влияние“ „вероятност“, определени 

са рисковите зони. 

Поради липса на финансов ресурс за 

2011 г. изпълнението се отлага. 

 

Не са отразени към отчетния период 

 

 

Не са разработени, но със Заповед е 

въведена процедура, с определени 

критерии, ред и срокове за изготвяне 

на бюджетната прогноза, по указания 

на МС 

100℅ 

 

 

100℅ 

 

100℅ 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

100℅ 

 

 

 

100℅ 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

 

50% 

Самооценка 2 
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14. Ефективно използва-

не и прилагане на съв-

ременните информаци-

онни и комуникационни 

технологии 

1. Актуализиране софтуера на ад-

министративната информационна 

система и специализираните ин-

формационни системи в ОА Благо-

евград 

2. Внедряване на нови информаци-

онни системи в ОА Благоевград 

МКАD, Archimed Web Check. 

3. Миграция на клиентските опера-

ционни системи към MS Windows 7 

4. Миграция на използвания офис 

приложения към MS Office 2010  

5. Актуализиране софтуера на опе-

рационните системи в ОА Благоевг-

рад 

6. Заявка за сертифициране на ин-

формационните системи на ОА и 

включването им в ЕСОЕД в съот-

ветствие с изискванията на Закона 

за електронното управление. 

7. Внедряване на електронни услу-

ги, извършвани от ОА Благоевград. 

8. Провеждане на обучения за раз-

виване на умения, свързани с ин-

формационните и комуникационни-

те технологии. 

Актуализиран софтуер 

 

 

 

 

2 бр.  

 

 

12 бр. 

 

29 бр. 

 

Актуализиран софтуер 

 

 

Отлага се до организирането на 

ЕСОЕД на централно ниво– външен 

фактор 

 

 

Въведена система за проверка онлайн 

на статуса на преписката  

Общо 4 бр.: 

Проведено обучение на 5 служители 

– Windows7 

Проведено 1 обучение от външни 

обучители  по деловодна програма 

„Архимед“; 

Обучения 2 бр. по СУКИС 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

25% 

 

50% 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

Самооценка 2 

15. Ефективно управле-

ние на човешките ресур-

си 

1. Оптимизирано управление на чо-

вешките ресурси в администрацията 

чрез попълване на личните планове 

за обучение. 

Изготвени лични планове 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

100% 

 

 

 

Самооценка 2 
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2. Изготвяне на обобщен план за 

обучение на служителите от Облас-

тна администрация – Благоевград и 

изпълнение на заложените обучения 

в плана 

2. Мотивиране на служителите в 

администрацията за повишаване на 

квалификацията, знанията и умени-

ята, чрез повишаване в длъжност и в 

ранг, при наличие на законоустано-

вените предпоставки 

3. Изготвяне на График за ползване 

на платения годишен отпуск на 

служителите от Областна админис-

трация – Благоевград 

4. Извършване на периодични про-

верки за присъствието на служите-

лите, спазване на работното време и 

регистрация към системата за видео 

наблюдение. 

5 Извършване на профилактични 

прегледи на служителите от Облас-

тна администрация – Благоевград. 

6.Актуализиране на длъжностните 

характеристики  

7. Разработване вътрешни правила 

за етично поведение на служителите 

в Областна администрация Благоев-

град. 

Утвърден План за обучение за 2011 г. 

 

 

 

 

2-ма повишени в длъжност и 1- в 

ранг 

 

 

 

 

Утвърден график 

 

 

 

Извършени проверки и съставени 

протоколи – 2 проверки 

 

 

 

95 % от служителите са преминали на 

профилактичен преглед на очите 

 

Актуализиране на ДХ 

 

Утвърдени Правила за етично пове-

дение на служителите 

100℅ 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

100℅ 

 

100℅ 

80% 

 

 

 

 

100℅ 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

100% 

16. Реализиране право-

мощията на областния 

управител по Наредбата 

за ГКПП 

1. Изготвяне на график за контрол и 

организиране на дейностите по под-

държане доброто състояние на на-

ционалното знаме и изображението 

Извършени проверки по ГКПП -  на 

всички пунктове и съставени прото-

коли 

100℅ 

 

100% Самооценка 1 
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на герба на Република България 

надписите, обозначаващи държав-

ната граница и поддържането на 

инфраструктурата и чистотата в зо-

ната на ГКПП 

17. Осигуряване на за-

щитата на живота и 

здравето на населението, 

имуществото при бедст-

вия 

1.Изготвяне /актуализиране / на 

план за защита при бедствия на об-

ластта 

2. Актуализиране на плана за при-

веждане на областта в по-високо 

състояние и степен на готовност за 

работа във военно време 

3. Изготвяне на годишен план за ра-

бота на Областния съвет за сигур-

ност 

4. Изготвяне на график за осъщест-

вяване на контрол за наличността, 

правилното отчитане, приемане из-

ползване, разпределение и съхраня-

ване на материали, съдържащи кла-

сифицирана информация 

Изготвен план 

 

 

В процес на съгласуване 

 

 

 

Съставен план 

 

 

Извършена проверка на Регистрату-

рата за КИ – съставен е и утвърден 

протокол; 

 

Планирана е следваща проверка 

100℅ 

 

 

100℅ 

 

 

 

100℅ 

 

 

100℅ 

100% 

 

 

70% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

Самооценка 2 

 


