
БЮДЖЕТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ  2021 Г.  

на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД 

 

I. МИСИЯ 

 

Да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на 

областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.  

Мисията определя насоката, Областна администрация Благоевград да работи 

за хората с една цел: уважението, закрилата и гарантирането на правата на отделния 

гражданин, неговото благосъстояние и социална сигурност. 

 

Целта е  с правомощията на областния управител, подпомаган от дейността на 

областна администрация, да се работи за постигане на общата цел на правителството за 

доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, силен 

предприемачески дух, прозрачност на управлението.  

Мисията и визията на областна администрация произтичат от: 

• правомощията на областния управител;  

• предназначението на административната структура – да подпомага органа 

на власт;  

• мисията на Министерския съвет, към който като второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити са областните управители;  

• стратегически документи на регионално и областно ниво (областната 

стратегия за развитие); 

• Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

 

Целта за периода 2021 г. е да се работи за утвърждаване на добра 

организационна култура в администрацията, да се работи с мотивирани и с добро 

професионално ниво служители за постигане добри резултати и ефективно подпомагане 

на областния управител в осъществяване на правомощията му и приоритетите. 

Целта е, ресурсите и усилията на администрацията да бъдат насочени към 

ефективно провеждане на политика за осъществяване на държавните функции и 

приоритети на правителството на територията на област Благоевград. 

 

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ) 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 Визия за развитието на политиката 

Мисията на областите може да бъде дефинирана в съответствие с Конституцията 

на Република България, а именно: 



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. 

Визията за бъдещо развитие на политиката може да бъде обобщена въз основа на 

стратегическите документи за регионално развитие: 

Областите в Република България да бъдат ефективни единици при 

постигането на устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и 

европейски стандарт на живот със съхранени и развити национални традиции, 

природни ресурси и културно-историческо наследство. 

 

 Стратегическа и оперативни цели 

Стратегически цел 

Провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места, 

осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, с оглед 

създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, 

осигуряваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот. 

 

Оперативна цел 

По-добро управление в област Благоевград при провеждане на държавната 

политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и 

осъществяване на административен контрол. 

 Полза/ефект за обществото 

 Развитие на регионите и ефективно стратегическо планиране; 

 Подобряване на координацията с институциите по устройство и развитие 

на територията; 

 Подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление 

и местната администрация; 

 Подобряване на координацията на работата на органите на изпълнителната 

власт и на техните администрации и взаимодействието им с местната 

власт; 

 Подобряване на контрола за законосъобразност на актовете и действията 

на органите на местното самоуправление и местната администрация; 

 Спазване на законността на територията на областта и осъществяването на 

административен контрол по изпълнението на административните актове; 

 Подобряване на организацията на отбранително-мобилизационната 

подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и спазване 

на обществения ред; 

 Подобряване на международните контакти на областта на регионално 

ниво; 

 Повишаване на ефективността при управление на държавната собственост; 

 Намаляване на административната тежест при административните услуги 

и подобряване качеството на обслужването; 

 Повишаване на административния капацитет на администрацията 

   



БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. 

 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД  

   

  Таблица 1 

   

§§ 

 

Наименование на параграфите 
 

Закон 2021 

г. 

параграф

и 

    ПРИХОДИ ОБЩО 369 000 

 § 24-00  Приходи и доходи от собственост 46 000 

 § 25-00  Държавни такси 25 000 

 § 36-00  Други приходи 1 000 

 § 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -9 000 

 § 40-00  Постъпления от продажба на нефинансови активи  306 000 

    РАЗХОДИ ОБЩО 976 900 

  в т.ч. разпределени по програми, функции и групи, както следва:   

  

0300.03.01 Бюджетна програма 4 „Осъществяване на държавната 

политика на областно ниво” 
976 900 

  Ведомствени разходи, в т.ч.: ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА 976 900 

  Персонал 712 900 

§ 01-00 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 473 100 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 84 500 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 155 300 

  Издръжка и други текущи разходи 249 000 

§ 10-00 Издръжка 249 000 

  

Капиталови разходи  

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 15 000 

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 15 000 

      

  

Функция І "Общи държавни служби", група А "Изпълнителни и 

законодателни органи" 
914 300 

  Ведомствени разходи, в т.ч.: 914 300 

  Персонал 659 300 

§ 01-00 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 473 100 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 38 700 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 147 500 

  Издръжка и други текущи разходи 240 000 

§ 10-00 Издръжка 240 000 

  

Капиталови разходи  

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 15 000 

§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 15 000 

      



  

Функция ІІ "Отбрана и сигурност", група Д "Защита на населението, 

управление и дейности при стихийни бедствия и аварии" 

62 600 

  Ведомствени разходи, в т.ч.: 62 600 

  Персонал 53 600 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 45 800 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 800 

  Издръжка и други текущи разходи 9 000 

§ 10-00 Издръжка 9 000 

  ТРАНСФЕРИ 607 900 

§ 61-00 Трансфери между бюджети (нето) -369 000 

§§ 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) -369 000 

§ 66-00 Разчети за извършени плащания  в СЕБРА (+/-) 976 900 

§§ 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) 976 900 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО 

МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 г. 
264 000 

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО 

МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2021 г. 
264 000 

Текущи разходи в областта на електронното управление и за използваните 

информационни и комуникационни технологии 30 700 

Капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните 

информационни и комуникационни технологии 11 000   

  

 Таблица 2 

№ на ред 
Разпределение на разходите по бюджета за 2021 г., във връзка с чл. 106, ал. 1 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

1 Общ размер на разходите по бюджета за 2021 г. 976 900 

2 Размер на ограничението по чл. 106, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г. 928 055 

3 Остатък (ред 1 - ред 2) 48 845 

  

 


