
 
                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Отчет за изпълнение на целите за 2008 г. 
  
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД 

 
 

1 2 3 4 5 
Индикатор за изпълнение  

 
Цели за 
2008 г. 

 
 

Дейности 

 
 

Резултат Индикатор за  
целево състояние 
/заложен в  
началото на 2008 г./

Индикатор за те-
кущо състояние 
/отчетен в края на 
2008 г./ 

Индикатор за самооценка  
1 - напълно постигната цел /100 %/ 
2 - задоволително постигната цел  
/50 и над 50%/ 
3 - незадоволително постигната  
цел /под 50%/ 

1 Повиша-
ване квали-
фикацията 
на служите-
лите от ад-
министраци-
ята 

- Участие на служителите в 
планираното за 2008 г. обу-
чение от ИПАЕИ; 
- Участие на служителите в 
чуждоезиково обучение по 
английски език с комуника-
тивна насоченост; 
- Обучение на служителите, 
за прилагането на новоприе-
ти нормативни актове, свър-
зани с правомощията на Об-
ластния управител; 
- Обучение на служителите, 
свързано с познаване и при-
лагане на вътрешните актове 
в администрацията, Елект-
ронната система за управле-
ние на знанията и Електрон-
ната система за регистрация 
и контрол на документообо-
рота – „Архимед”; 
- Обучение на служителите, 

Всички заложе-
ни дейности по 
цел №1 са ус-
пешно реализи-
рани като слу-
жителите ни са 
повишили своя-
та квалифика-
ция, което води 
до подобряване 
работата на ад-
министрацията. 

Няма заложен инди-
катор за 2008г. 

Брой на проведени 
обучения - 19 бр. 
Брой обучени слу-
жители – 63 бр. 

Напълно постигната цел /100 %
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ангажирани с работа по Про-
ект – „Комплексни админист-
ративни услуги в електронна 
Област Благоевград”; 
- Обучение на служителите, 
притежаващи универсален 
електронен подпис за работа 
със същия. 

2 Подобря-
ване на ад-
министра-
тивното об-
служване в 
Областна 
админист-
рация – Бла-
гоевград и 
документоо-
борота меж-
ду админис-
трации от 
различни 
нива 

- Дейности, свързани с попу-
ляризацията и използването 
на възможностите на Проект 
– „Комплексни администра-
тивни услуги в електронна 
Област Благоевград”; 
- Стартиране на процедурата 
за сертифициране на адми-
нистрацията по система за 
управление на качеството; 
- Организиране на съвместни 
приемни за физически и юри-
дически лица от служители на 
Областна администрация – 
Благоевград, общински адми-
нистрации на територията на 
областта и представители на 
регионални институции на 
държавната администрация; 
- Актуализиране на Електрон-
ната система за управление 
на знанията; 
- Актуализиране на таблото с 
административни услуги, 
бланките и формулярите за 
административните услуги, 
интернет страницата на ад-
министрацията в частта, 
свързана с предоставяните 
услуги и Електронната систе-
ма за регистрация и контрол 
на документооборота 

 
Всички заложе-
ни дейности по 
цел №2 са ус-
пешно реализи-
рани като адми-
нистрацията е 
сертифицирана 
по международ-
ни те стандарти 
ISO 9001:2000 
/управление на 
качеството/ и 
ISO 27001:2005 
/информационна 
сигурност/, както 
и предоставя 
електронни ад-
министративни 
услуги. 

Няма заложен инди-
катор за 2008г. 

Получени сертифи-
кати по междуна-
родните стандарти 
ISO 9001:2000 
/управление на ка-
чеството/ и ISO 
27001:2005 
/информационна 
сигурност/. 
 
 
Брой изнесени при-
емни, съвместно с 
представители на 
общински админис-
трации – 3 бр. 
Брой работни срещи 
с кметове на общи-
ни, съвместно с 
представители на 
регионални инсти-
туции на държавна-
та администрация - 
5 бр. 

Напълно постигната цел /100 %/ 
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„Архимeд; 
- Въвеждане на сканиране и 
електронно архивиране на 
документооборота. 

3 Изпълне-
ние на за-
дължения, 
регламенти-
рани в Зако-
на за защита 
на класифи-
цираната 
информация 
и подзако-
новите нор-
мативни ак-
тове по при-
лагането му 

- Работа по процедурата за 
създаване на регистратура и 
получаване на уникален 
идентификационен номер на 
регистратурата за класифи-
цирана информация на Евро-
пейския съюз; 
- Извършване на вътрешна 
проверка на цялостната дей-
ност на регистратурата за 
национална класифицирана 
информация. 

Дейностите по 
цел №3 са реа-
лизирани, като 
предстои из-
вършване на 
окончателна 
проверка от 
ДСКИ за полу-
чаване на сер-
тификат за ре-
гистратурата за 
класифицирана 
информация на 
Европейския 
съюз.  

Няма заложен инди-
катор за 2008г. 

Извършена подго-
товка за разкриване 
на регистратура за 
класифицирана ин-
формация на Евро-
пейския съюз и про-
ведена предвари-
телна проверка от 
ДКСИ. 

Напълно постигната цел /100 %/ 

4 Внедрява-
не достиже-
нията на 
информаци-
онните и 
комуникаци-
онните тех-
нологии 

- Привеждане информацион-
ните системи на Областна 
администрация – Благоевград 
в съответствие с изисквания-
та на Закона за електронно 
управление и наредбите към 
него; 
- Сертифициране информа-
ционните системи на Област-
на администрация – Благоев-
град в съответствие с изиск-
ванията на Закона за елект-
ронно управление и наредби-
те към него. 
 

 Няма заложен инди-
катор за 2008г. 

Получен сертифи-
кат по междунаро-
ден стандарт ISO 
27001:2005 
/информационна 
сигурност/. 

Напълно постигната цел /100 %/ 

 
 
 
Имена и длъжност на попълващия: Емилия Миланова /Началник сектор „АОИТ”/ 
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