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Цели за 2016 г. Стратегически Стратегически Дейности Срок Очакван Индикатор за  

 цели документ  /месец 

през  

резултат изпълнение  

    2016 г./   

       

1. Превенция и 

противодействие на 

корупцията. 

Оптимизиране на 

институционалната и 

антикорупционната 

среда 

 

 

Стратегия за развитие на 

държавната администрация 

2014 - 2020; 

 

Кодекс за поведение на 

служителите в държавната 

администрация; 

 

Етичен кодекс на 

служителите в областна 

администрацията Добрич. 

 

1. Оптимизиране 

дейността на 

Областния обществен 

съвет за превенция и 

противодействие на 

корупцията в област 

Добрич 

 

2. Системност в 

прилагането на 

политиката на 

нетърпимост при 

противодействие на 

корупцията. 

Контрол за спазване на 

етичните норми на 

поведение от  

служителите.  

януари - 

декември 

2016г. 

Проведени 

заседания на 

Областния 

обществен съвет 

за превенция и 

противодействие 

на корупцията; 

 

Стриктно 

спазване на 

етичните 

правила за 

поведение на 

държавните 

служители; 

 

Повишаване на 

общественото 

доверие към 

държавните 

служители и 

издигане 

престижа на 

държавната 

служба. 

 

 

1 заседание 



2. Усъвършенстване 

прилагането на 

политиките по 

отношение 

разпореждането и 

управлението на 

имоти - държавна 

собственост на 

територията на  

област Добрич 

Подобряване 

процесите по 

придобиване, надзор, 

актуване, управление 

и разпореждане с 

имоти – държавна 

собственост. 

Ефективно 

управление на 

държавната 

собственост.  

 

 

 

 

 

 

 

Закон за държавната 

собственост 

 

Правилник за прилагане на 

Закона за държавната 

собственост 

Поддържане 

актуалността на 

Регистър имоти – 

държавна собственост; 

 

Проверка на 

договорите за 

отдаване под наем на 

имоти държавна 

собственост; 

 

 

Проверки и огледи на 

имоти държавна 

собственост, 

управлявани от 

Областния управител. 

януари - 

декември 

2016г. 

 

 

 

 

 

януари - 

декември 

2016г. 

 

 

 

 

януари - 

декември 

2016г. 

Оптимизиране 

на разходите за 

поддържане и 

управление на 

имотите -

държавна 

собственост 

 

 

 

 

 

Осъществен 

мониторинг на 

имотите – 

държавна 

собственост, 

управлявани от 

Областния 

управител 

10 проверени 

договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 проверки и 

огледи 

3. Оптимизиране на 

системата за 

финансово управление 

и контрол 

 

 

 

Ефективно 

управление 

разходването на 

бюджетни средства 

Система за финансово 

управление и контрол на 

Областна администрация 

Добрич 

Идентифициране на 

рисковете за постигане  

целите на 

администрацията 

 

Актуализиране 

процедурата за 

предварителен 

контрол 

януари - 

декември 

2016 г. 

Минимизиране 

на рисковете 

 

4. Превенция и 

намаляване на риска 

от бедствия, аварии и 

терористични 

действия 

Повишаване 

сигурността на 

населението и 

ефективно действие 

при кризи, бедствия,  

аварии и тероризъм 

Закон за защита при бедствия 

 

Стратегия за национална 

сигурност на Република 

България 

 

Провеждане на 

работни срещи с 

общините и 

отговорните 

институции на 

централно и местно 

ниво за подобряване 

на координацията и 

реакцията при 

възникване на кризи, 

април- 

октомври 

2016 г. 

Осъществяване 

на успешна 

координация на 

областно ниво на 

действията при 

бедствия и 

аварии и 

тероризъм;  

Подобряване на 

готовността за 

2 работни срещи  

при 

необходимост 

 

30 контролни 

проверки на 

общините за 

превенция и 

защита на 

населението при 



аварии, бедствия и 

терористични 

действия; 

 

Организиране и 

планиране на 

дейностите на Щаба за 

изпълнение на 

Областния план за 

защита при бедствия и 

аварии; 

 

Организиране и 

планиране на работата 

на Областния съвет за 

сигурност; 

 

Извършване проверки 

на техническото 

състояние на 

потенциално опасните 

водни обекти; 

 

Извършване на 

проверки за 

състоянието на 

съществуващите 

корекции на реки, 

дерета и диги и 

проводимостта на 

речните легла. 

ефективно 

реагиране и 

възстановяване 

при бедствия, 

аварии и 

тероризъм: 

 

Изпълнение на 

годишния план 

за дейността на 

Щаба за 

изпълнение на 

Областния план 

за защита при 

бедствия. 

бедствия, аварии 

и тероризъм. 

5.  Поддържане на 

ефективна  

транспортна система 

в област Добрич и  

подобряване на 

съществуващата 

инфраструктура  

Подобряване 

мобилността на 

населението и достъп 

до публични услуги; 

Поддържане на 

ефективна 

транспортна система 

в област Добрич, 

безопасност на 

Стратегия за развитие на 

транспортната система на 

Република България до 2020г. 

 

 

Национална стратегия за 

регионално развитие за 

периода 2012-2022 г. 

Национална стратегия за 

подобряване безопасността 

Подобряване на 

транспортното 

обслужване на 

населението чрез 

оптимизиране на 

Областната 

транспортна схема на 

област Добрич; 

Подобряване 

условията за движение 

януари - 

декември 

2016 г. 

 

 

 

Улесняване на 

мобилността, 

подобряване на 

транспортните 

връзки между 

общините в 

областта; 

Усъвършенст-

ване на 

1 оптимизирана 

транспортна 

схема 

4 заседания и 



движението   на движението по пътищата в 

Република България 2011-

2020 г. 

 

по пътищата, чрез 

въвеждане на мерки за 

повишаване знанията 

и отговорностите на 

участниците в 

движението; 

 

Изготвяне и приемане 

на Календарен план за 

безопасност на 

движение - 2017 г. от 

Областната комисия 

по безопасност на 

движението  

 

 

 

 

юли - 

декември 

2016 г. 

маршрутите на 

обществения 

транспорт; 

Създаване на 

устойчивост и 

формиране на 

активна 

гражданска 

позиция за 

противодействие 

на нарушенията 

на Закона за 

движение по 

пътищата. 

решения 

1 приет 

календарен план 

за безопасност 

на движението 

по пътищата - 

2017 г. 

6. Координация и 

контрол за постигане 

на целите по 

програмата за 

Енергийна 

ефективност 

Провеждане на 

активни действия за 

реализиране на 

политиката за 

енергийна 

ефективност 

 

Национална програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни 

сгради 

Създаване на 

ефективна 

координация с 

общините на 

територията на област 

Добрич, организиране 

на срещи със 

заинтересованите 

страни за 

изпълнението на 

националната 

програма; 

 

Провеждане на 

информационни срещи 

за популяризиране на 

Националната 

програма, сред 

общините в областта; 

Мониторинг на 

процеса по 

обновяването на 

жилищните сгради на 

територията на 

областта в изпълнение 

януари - 

декември 

2016 г. 

Подобрена 

координация в 

резултат на 

проведени 

срещи/ 

посещения на 

място на 

представители 

на Областна 

администрация 

Добрич; 

Проверени и 

подписани 

договори с 

Българската 

банка за 

развитие и 

общините от 

областта; 

Проведени 

информационни 

срещи; 

10 срещи/ 

посещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

4 информацион-

ни срещи 

 

 

 



на договорите за 

целево финансиране. 

Изпълнение на 

задълженията на 

Областния 

управител във 

връзка с 

реализирането 

на програма; 

Актуализиране и 

поддържане на 

справка за 

изпълнението и 

напредъка на 

програмата на 

територията на 

област Добрич 

 

 

 

 

 

 

 

1 обобщена 

годишна справка 

 

12 месечни 

справки 

7. Ефективна 

координация между 

Oбластния управител 

и териториалните 

звена на централната 

изпълнителна власт 

на територията на 

областта 

Подобряване 

взаимодействието на 

Oбластния управител 

с териториалните 

звена на централната 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активна политика за 

развитие на 

социалните и здравни 

услуги и интеграция 

на уязвимите групи 

Общи правила за 

подобряване на дейността на 

областните администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областна стратегия за 

развитие на социалните 

услуги за периода 2016-2020 

г. 

Организиране на 

работни срещи с 

ръководителите на 

териториалните звена 

на централната 

администрация и 

местното 

самоуправление; 

 

Събиране и 

анализиране на 

тримесечните и 

годишните доклади на 

териториалните звена 

на територията на 

област Добрич. 

 

Изготвяне и приемане 

на областната 

стратегия за развитие 

на социалните услуги 

за периода 2016-2020 

г.; 

 

януари - 

декември 

2016 г. 

Повишена 

координация при 

реализиране на 

националната 

политика на 

местно ниво и 

проведени 

регулярни срещи 

с 

ръководителите 

на 

териториалните 

звена. 

 

 

 

 

Изготвена и 

приета Областна 

стратегия за 

развитието на 

социалните 

услуги за 

периода 2016-

3 проведени 

съвместни срещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 стратегия 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наблюдение 

изпълнението на 

Областната стратегия 

за развитие на 

социалните услуги се 

осъществява с прякото 

участие на всички 

заинтересовани страни 

- Областна 

администрация 

Добрич, общините на 

територията на 

областта, Регионална 

дирекция за социално 

подпомагане Добрич. 

 

Подобряване на 

условията за достъп до 

здравни услуги на 

населението от 

общините в областта 

сред уязвимите групи; 

 

Провеждане на 

политиката по 

здравеопазване чрез 

ефективна работа на 

Областния 

консултативен съвет 

по здравеопазване 

2020 г. 

 

Създаване на 

условия за 

развиване на 

модерна и 

ефективна 

система от 

социални услуги 

с подобрен 

достъп и 

повишено 

качество, 

осигуряваща 

пълноценна 

подкрепа за 

местните 

общности, групи 

и индивиди в 

риск; 

 

 

Подобряване 

здравния статус 

на населението в 

областта; 

 

По-цялостно 

обхващане на 

населението от 

програми за 

здравна 

профилактика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включване на 

общини от 

област Добрич в 

2 програми за 

профилактика. 

 

2 проведени 

заседания, 2 

взети решения, 2 

протокола 

8. Подобряване 

предоставянето на 

административни 

услуги и укрепване на 

административния 

капацитет  

Повишаване 

качеството на 

предоставяните 

административни 

услуги, създаване на 

условия за въвеждане 

на комплексно 

административно 

Стратегия за развитие на 

държавната администрация 

2014-2020 г.; 

Вътрешни правила за реда и 

организацията на 

административното 

обслужване на граждани в 

Областна администрация 

Анализ на 

механизмите за 

обратна връзка с 

потребителите на 

административни 

услуги, с оглед 

повишаване на 

нейната ефективност и 

януари - 

декември 

2016 г. 

Бързо и 

качествено 

предоставяне на 

административ-

ни услуги на 

гражданите; 

Спазване на 

2 предложения 

 

 

 

 

 

 

 



обслужване по 

електронен път. 

Добрич; 

Вътрешни правила за 

организацията на работа в 

Областна администрация 

Добрич 

 

устойчивост. законоустанове-

ните срокове за 

предоставяне на 

административ-

ни услуги; 

Получаване на 

предложения за 

подобряване на 

работата, чрез 

системата на 

обратна връзка 

 

Брой справки от 

деловодната 

система по 

електронен път 

9.  Подобряване на 

дейностите свързани с 

осигуряване на 

заетост на безработни 

лица 

 

 

 

 

 

Провеждане на 

активна политика за 

насърчаване на 

заетостта, 

повишаване 

качеството на 

работната сила, 

подобряване на 

взаимодействието 

между 

образователните 

институции и 

бизнеса, подобряване 

условията на труд 

Областна стратегия за 

развитие на област Добрич; 

 

Национална програма "Старт 

в кариерата"; 

 

Регионални програми. 

Реализиране на 

проекти и национални 

програми за стажове и 

повишаване на 

заетостта и качеството 

на работната сила, 

чрез осигуряване на 

заетост на безработни 

лица, включително и 

на лица от ромски 

произход, безработни 

на 50 г. възраст и на 

младежи под 29 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на временна 

заетост на младежи с 

висше образование; 

януари - 

декември 

2016 г. 

Подобрен достъп 

до пазара на 

труда; 

Интегриране на 

уязвими групи 

безработни и 

неактивни лица 

към пазара на 

труда; 

Подкрепа за 

икономически 

растеж на 

общините с 

влошена 

икономическа 

среда; 

Разработени 

проекти за 

включване в 

националните 

програми; 

 

Реализиране на 

програма "Старт 

в кариерата" в 

областната 

администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ма младежи 



10. Развитие на 

трансгранично 

междурегионално и 

двустранно 

международно 

сътрудничество, с цел 

постигане на 

териториално 

сближаване и 

създаване на 

подходяща за 

развитието на 

областта и региона 

социално-

икономическа среда 

 

 

 

 

 

Стимулиране 

развитието на 

различни форми на 

териториално 

сътрудничество- 

трансгранично,  

междурегионално, с 

цел намаляване на 

вътрешнорегионал-

ните и 

междурегионалните 

диспропорции; 

 

Задълбочаване на 

традиционно добрите 

отношения, 

установени с 

различни държави. 

Национална стратегия за 

регионално развитие за 

периода 2012-2022 г. 

Областна стратегия за 

развитие на област Добрич 

2014-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg V-A 

Румъния-България 2014-2020 

г. 

 

 

Разработване на 

проектни предложения 

съвместно с 

партньори; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установяване на 

двустранни отношения 

и развитие на 

сътрудничество в 

сфери от взаимен 

интерес с държави, с 

които Областна 

администрация 

Добрич поддържа 

международни 

контакти 

януари - 

декември 

2016 г. 

Задълбочаване 

на 

съществуващи-

те и създаване на 

нови 

международни 

партньорства 

 

 

 

 

 

 

Проект за 

трансгранично 

сътрудничество 

във фаза на 

одобрение 

 

 

 

 

 

Брой проекти - 4 

11. Създаване на 

условия за устойчиво 

развитие на туризма и 

селското стопанство 

Провеждане на 

единна държавна 

политика за развитие 

на селското 

стопанство и 

създаване на 

благоприятни 

условия за развитие 

на туризма. 

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020  

г.; 

 

Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg V-A 

Румъния-България 2014-2020 

г. 

 

Създаване на условия 

за допълнителни 

контакти на фирми от 

сферата на туризма и 

селското стопанство, 

използвайки установе-

ните двустранни 

отношения на облас-

тна администрация 

Добрич с други 

държави, с които 

поддържа 

международни 

контакти 

 

януари - 

декември 

2016 г. 

Увеличаване на 

туристическия 

поток в област 

Добрич; 

Привличане на 

чуждестранни 

инвеститори. 

 



 12. Публикуване на 

информационни 

масиви и ресурси, 

поддържани от 

областната 

администрация. 

Осигуряване на 

поетапно 

публикуване  в 

интернет, на 

информационните 

масиви и ресурси, 

които поддържаме. 

 1.Преглед и анализ на  

дейността, свързана с 

необходимостта от 

публикуване в 

интернет, на 

информационни 

масиви и ресурси, 

които поддържаме; 

 

2.Публикуване на 

интернет страницата 

на областната 

администрация на 

съответната 

информация 

януари - 

декември 

2016 г. 

  


