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                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2015 г.  

 

Наименование на администрацията: Областна администрация Добрич 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2015 г. Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 

Дейности Срок  

/месец през 

2015 г./ 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

Индикатор за 

целево 

състояние 

1. Успешна  

реализация на  

предстоящите  

избори за  

 органи за местно 

самоуправление. 

 

Защита на  

обществения  

интерес . 

 

Изборен кодекс  

и  

Методически 

указания  

 

Осъществяване на  

организационно-

техническа 

подготовка  

за провеждане на 

избори за  органи 

за местно 

самоуправление. 

 

Срок   

2015  

 

Сформиране на  

технически екип и 

осъществяване на 

организационно 

- 

техническа 

подготовка  

за произвеждане 

на  

избори за местни 

органи за 

управление. 

 

0 1 екип  

бр.  

 

 

 

 

Хронограма на  

дейностите по 

изборния 

процес. 

 

2.Превенция и 

противодействие 

на корупцията.  

Изграждане на 

ползотворно 

сътрудничесто 

между 

държавните 

институции, 

гражданското 

общество, 

Интегрирана 

стратегия за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията и 

организираната 

престъпност 

Изготвен план за 

действие на 

Областния 

обществения съвет 

за превенция и 

противодействие 

на корупцията за 

2015 г.  

януари –

декември  

2015г. 

Оптимизиране на 

институционал-

ната и 

антикорупцион-

ната среда. 

Подобряване 

взаимодействието 

между 

 0 бр. план 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр.план 
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медиите и 

бизнеса. 

Спазване 

принципите за 

върховенство на 

закона, 

отговорност, 

прозрачност, 

отчетност, 

своевременност, 

ефективност, 

сътрудничество 

и 

координация 

между 

институциите на 

законодателната, 

изпълнителната 

и 

съдебната власт. 

 

Публикации в 

местни 

информационни 

източници и на 

страницата на ОА 

Добрич. 

 

 Попълване на 

годишни анкетни 

карти за оценка на 

корупционния 

риск от състава на 

ОА Добрич. 

 

институциите, 

неправителствени

я сектор и 

средствата за 

масово 

осведомяване и 

противодействие 

на корупцията. 

Системност в 

прилагането на 

политика на 

нетърпимост при 

пртиводействие 

на корупцията. 

Обучения на 

служители    

 

 

0 публикации 

и 

информации 

 

 

 

 

0 анкетни 

карти 

Бр. публикации 

и информации 

 

 

 

 

 

Бр.попълнени 

анкетни карти 

3. Повишаване 

информираността 

на гражданите 

относно дейността 

на областна 

администрация 

Добрич. 

Осигуряване на 

възможност за 

публичност и 

прозрачност 

върху дейността 

на 

администрацият

а. 

Общи правила за 

подобряване 

организацията  на 

работа на 

администрацията. 

Поддържане на 

пряка връзка с 

медиите – 

печатни и 

електронни, 

организиране на  

различни медийни 

събития 

–  

за отразяване 

на дейността на 

областния 

Януари-

декември 

2015г. 

Прозрачност за 

работата на 

институцията 

като цяло. 

Изготвени 

съобщения и 

новини. 

Публикуван 

и новини в 

официалната 

интернет 

страница на 

Областна 

администрация 

Добрич, както и 

в регионалните 

печатни и 

електронни 

медии. 
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управител. 

  

Ежедневно 

актуализиране на 

страницата на 

Областна 

администрация. 

– 

публикуване на 

новини и снимки,  

отразяващи 

дейността на 

областния 

управител. 

 

4. По-добро и 

ефективно 

административо 

обслужване на 

гражданите и 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повишаване 

капацитета на 

институциите за 

подобряване на 

административн

ото обслужване 

и 

информационно

то осигуряване.       

Стратегия за 

развитие на област 

Добрич 2014-2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодични 

заседания на 

Комисията за 

работа с 

предложенията и 

сигналите на 

граждани, 

организации и 

омбудсмана. 

 

 

 

 

 

януари-

декември 

при 

постъпване 

на сигнали 

и 

предложен

ия. 

 

 

 

 

 

 

Успешно 

решаване на 

поставените 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведени 

заседания на 

комисията. 

 

 

 Разгледани 

преписки. 

 

 

 Приключени 

преписки. 

 

 

 

Брой проведени 

заседания на 

комисията. 

 

 

Брой 

разгледани 

преписки. 

 

Брой 

приключени 

преписки. 
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 Подпомагане на 

Областния 

управител в 

приемните дни за 

граждани и 

извършване на 

последващи 

действия и 

проверки по 

поставените от тях 

проблеми и 

подадените 

сигнали. 

 

 

януари-

декември 

при 

възникнала 

необходим

ост 

 

 

 

 

Успешно 

решаване на 

поставените 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

разгледани и 

решени 

поставени 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

разгледани и 

решени 

поставени 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Планиране и 

организиране 

на превантивни 

дейности за 

защитата на 

населението и 

инфраструктурата 

на територията на 

област Добрич при 

бедствия и във 

военно време. 

Анализи и 

оценки за риска 

от 

възникване на 

бедствия на 

територията на 

Република 

България и 

набелязване на 

превантивни 

мерки за 

намаляване на 

неблагоприятнит

е 

последици в 

резултат от 

бедствията, 

организиране и 

Национален план за 

защита при 

Бедствия. 

Закон за защита при 

бедствия. 

Стратегия за 

развитие 

на доброволческите 

формирования за 

защита при 

бедствия, пожари и 

други извънредни 

ситуации в 

Република 

България. 

 

Извършване 

обследване на 

техническото и 

експлоатационно 

състояние и 

аварийното 

планиране на 

водностопанските 

обекти 

(язовири,защитни 

диги, 

хвостохранилища,

изравнителни 

басейни и 

речни корита)  

на 

територията на 

област Добрич. 

април – 

октомври 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предотвратяване 

или намаляване 

на последиците 

от бедствия. 

 

Сформиране 

на комисии 

Извършени 

проверки и 

дадени 

предписания на 

собствениците 

и 

ползвателите на 

водностопа 

нски обекти по 

отношение 

тяхното 

състояние. 
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координиране на 

действията за 

предотвратяване 

или намаляване 

на последиците 

от бедствия. 
 

Продължаване 

процеса 

по изграждане на 

ефективни 

доброволчески 

формирования на 

територията на 

област 

Добрич за защита 

на 

населението при 

бедствия,  

пожари и други 

извънредни 

ситуаци. 

 

Януари-

декември 

2015г. 

 Изграждане 

на 

доброволческ

и 

формировани

я. 

Изградени 

доброволчески 

формирования. 

   Осигуряване 

националното 

стопанство с 

резервисти и 

техника за работа 

във военно време. 

По 

указания на 

МО. 

Разработени и 

обобщени заявки 

от общините за 

отсрочване на 

резервисти и 

техника. 

 

Указания за 

изпълнение 

на дейността 

в двугодишен 

период. 

Подготвени 

заявки до 

Министерство 

на отбраната. 

Провеждане на 

тренировки и 

учения с органите 

за управление при 

мобилизация и 

бедствия. 

Януари-

декември 

Повишаване 

подготовката на 

ръководния 

състав за работа 

във военно време 

и при бедствия. 

0 бр. Проведени  

тренировки. 

Контрол за 

състоянието и 

безопасността на 

потенциално. 

опасни 

Април и 

октомври 

2015 г. 

 

 

Добро техническо 

състояние на 

хидротехни-

ческите 

съоръжения на 

0 бр. 

 

 

 

 

Извършени  бр. 

проверки на  

броя ПО 

обекти. 

 



7 

 

обекти(ПОО) – от 

критичната 

инфраструктура, 

вкл.  

хидротехнически 

съоръжения. 

 

 

 

Януари-

декември 

2015г. 

 

ПО обекти. 

 

Провеждане на 

контролни 

проверки – при 

необходимост. 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

Проведени 

проверки. 

6.Създаване и 

поддържане на 

електронни 

услуги. 

Внедряване и 

ефективно 

прилагане на 

електронното 

управление. 

Стратегически план 

на ОА Добрич 

Ефективно 

внедряване  на  

електронни услуги. 

 

Усъвършенстване 

на системата за 

документооборот. 

 

Подобряване на 

поддържането на 

интернет-сайта на 

ОА Добрич – 

разработване на 

ВП, определящи 

задълженията и 

отговорностите за 

публикуване на 

информация. 

Януари-

декември 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработени ВП, 

определящи 

задълженията и 

отговорностите за 

публикуване на 

информация. 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдени ВП 

 

7.Ефективно 

управление на 

човешките 

ресурси, 

кариерното 

развитие и 

повишаване на 

компетентността 

Повишаване на 

компетентността

, кариерното 

развитие и 

мотивацията на 

служителите в 

Областна 

администрация.  

Наредба за 

условията и реда за 

оценяване 

изпълнението на 

служителите в 

държавната 

администрация 

(НУРОИСДА)  

Подобряване на 

оценяването като 

непрекъснат 

процес от страна 

на служителите с 

ръководни  

длъжности и 

подобряване 

януари 

декември 

Преодолян 

субективизъм при 

оценяване на 

изпълнението на 

служителите.  

Възможност за 

кариерно 

развитие на 

100% 

съгласуваност  

 

0 бр.   

 

 

 

 

100% 

съгласуваност  

 

 Бр. подадени  

възражения от 

оценяваните 

служители  

 



8 

 

на служителите.   Постановление на 

Министерски Съвет 

№ 129/26.06.2012г.  

качеството на 

изпълнението на 

длъжността. 

 

Участие на 

служителите от 

ОА в 

специализирани 

обучения.  

 

 

Провеждане на 

обучение на 

служителите от 

ОА по Оперативна 

програма 

административен 

капацитет. 

 

служителите от 

администрацията. 

 

 

 

 

0 бр. 

служители 

преминали 

през обучение 

през ИПА.  

 

 

 

0 бр. 

служители, 

посетили 

семинар 

 

0 бр. обучени 

служители 

 

 

 

 

 Бр. служители 

преминали през 

обучение през 

ИПА.  

 

 

 

  

Бр. служители, 

посетили 

семинар 

 

 

Бр. обучени 

служители 

8. Засилване на 

превенцията при 

упражняване на 

контрола за 

законосъобразност 

на актовете на 

кметовете и 

общинските 

съвети. 

Утвърждаване 

на открита, 

прозрачна и 

компетентна 

администрация. 

Областна стратегия 

за развитие на 

област Добрич 

2014-2020г 

Оперативен план на 

ОА Добрич. 

Подобряване на 

превантивната 

дейност за 

гарантиране на 

законосъобразност

та на актовете на 

общинските съвети 

и кметовете. 

 

Методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските съвети 

чрез циркулярни 

Постоянен Намаляване броя 

на върнатите за 

преразглеждане 

решения на 

общинските 

съвети и на 

оспорените 

решения пред 

съда. 

 

Подобряване на 

превантивния 

контрол. 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

0 бр. 

 

Брой 

разгледани 

решения 

 

 

 

Брой върнати 

решения 

 

 

Бр.изготвени 

указания 
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писма. 

9. По-добро 

развитие на 

област Добрич 

чрез ефективно 

управление на 

държавната 

собственост и 

осигуряване на 

благоприятна 

среда за 

населението и 

бизнеса в региона 

Привличане на 

инвестиции чрез 

ефективно 

управление на 

държавната 

собственост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобряване 

процесите по 

придобиване, 

управление, 

разпореждане и 

актуване  на 

Национална 

стратегия за 

регионално 

развитие на 

РБългария. 

 

Областна стратегия 

за развитие на 

област Добрич 

2014-2020г. 

 

 

Изготвяне и 

публикуване на 

сайта на Областна 

администрация 

Добрич регистър  

имоти-частна 

държавна 

собственост на 

територията на 

област Добрич. 

 

Издаване на АДС 

 

Провеждане на 

търгове за 

продажба и 

отдаване под наем. 

 

Сключване на 

договори за наем и 

продажби. 

 

Отписване на 

имоти от актовите 

юни Информираност 

на потенциалните 

инвеститори за 

наличните за 

разпореждане 

държавни имоти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистър 

имоти-ЧДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 актувани 

имоти – ДС. 

0 

 продадени 

имоти, ЧДС. 

 

 

0 имоти 

отдадени под 

наем. 

 

 

0 отписани 

имоти. 

Бр. имоти  

Бр. сключени 

договори 

 

 

 

 

 

 

 

Брой актувани 

имоти – ДС. 

 

Брой продадени 

имоти, ЧДС. 

 

 

Бр. имоти 

отдадени под 

наем. 

 

 

Брой отписани 

имоти. 
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имоти по реда на 

ЗДС и ППЗДС. 

 

книги 

 

Отговори на жалби 

и сигнали на 

граждани, 

свързани с 

държавната 

собстевност. 

 

Съкращаване на 

сроковете за 

обслужване. 

 

 

0 бр. жалби 

 

 

Бр. жалби 

10. Подобряване 

на координацията 

и 

взаимодействието 

с териториалните 

звена на 

централната 

администрация и 

местните власти. 

 

Утвърждаване 

на открита, 

прозрачна и 

компетентна 

администрация. 

Областна стратегия 

за развитие на 

област Добрич 

2014-2020г 

Оперативен план на 

ОА Добрич. 

Ефективно участие 

в инициативи и 

проекти на 

Администрацията 

на министерския 

съвет и централни 

ведомства. 

 

Активно 

взаимодействие с 

териториалните 

звена на 

централната 

администрация. 

 

 

Поддържане на 

граничните 

контролно-

пропускателни 

пунктове Кардам, 

Дуранкулак и 

Балчик съгласно 

Наредбата за 

ГКПП. 

Януари 

Декември 

Участие в 

инициативи и 

проекти на 

Администрацията 

на министерски 

съвет. 

 

 

Получени  

доклади за 

дейността на 

териториалните 

структури. 

 

 

Изпълнение на 

изискванията по 

Наредбата за 

ГКПП. 

 

 

 

 0 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бр.участия 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. обобщени 

доклади 

 

 

 

 

 

Поддържане на 

ГКПП на 

необходи 

мото ниво. 
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11. Реализиране на 

национални и 

регионални 

програми за 

заетост и участие 

в мерки за 

насърчаване на 

заетостта 

Създаване на 

предпоставки за 

интелигентен, 

устойчив и 

приобщаващ 

икономически 

растеж на област 

Кюстендил за 

постигане на 

показатели над 

средните за 

областите в 

страната. 

Областна  

стратегия за  

развитие на  

област Добрич 

 2014-2020. 

 

 Реализация и 

подкрепа на мерки 

и проекти за 

осигуряване на 

заетост. 

 

Януари-

декември 

Осигуряване на 

временна заетост 

по „Регионална 

програма за 

заетост“ и 

Национална 

програма „От 

социални помощи 

към осигуряване 

на заетост“ и 

други 

програми. 

Осигурена 

заетост на 0 

безработни 

лица 

 Осигурена 

заетост на  бр. 

безработни 

лица. 

12. Провеждане на 

ефективна държавна 

политика в 

социалната 

сфера. 

Повишаване 

жизнения 

стандарт на 

населението на 

област 

Добрич. 

Областна стратегия 

за развитие на 

област Добрич 2014 

- 2020. 

Областна стратегия 

за развитие на 

социалните услуги 

в област Добрич 

/2011 – 2015/. 

Осъществяване на 

координационни 

дейности във връзка 

с 

изготвянето на 

Окончателен 

мониторингов 

доклад за 

изпълнение на 

стратегията . 

 

Актуализиране на 

Областната 

стратегия 

за развитие на 

социалните услуги в 

област Добрич. 

 

Декември  

 

Разглеждане и 

приемане 

Окончателен 

мониторингов 

доклад. 

 

 

 

 

 

 

Актуализирана 

стратегия за 

развитие на 

социалните услуги. 

0 бр. 

Окончателен 

мониторингов 

доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

0  брой 

актуализиран 

стратегически 

документ. 
 

1 брой 

Окончателен 

мониторингов 

доклад. 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

актуализиран 

стратегически 

документ. 
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13.Европейско и  

международно  

сътрудничество – 

развитие на  

териториални и  

трансгранични  

партньорства за  

трансфер на добри  

практики.  

 

Развитие на  

международното 

и европейско  

сътрудничество,  

като фактор за  

постигане на  

интегриран и  

качествен  

растеж,  

трансфер на  

добри практики.  

 

Областна  

стратегия за  

развитие на  

област Добрич 

 2014-2020. 

 

Изграждане и  

развитие на  

трансгранични  

партньорства. 

Реализирано  

международно  

сътрудничесто. 

 

Разширяване на  

контактите по  

европейско  

териториално  

сътрудничесто. 

 

 

Януари- 

декември 

Иницииране на 

съвместни 

проекти с  

партньори от  

Европейския съюз 

и др. 

0 бр. Бр. проведени 

срещи и участия 

в проекти 

14.Подобряване 

транспортното 

обслужване на 

населението и  

безопасността на 

движението.  

Подобряване 

транспортното 

обслужване на 

населението и  

безопасността на 

движението по 

пътищата на 

територията на 

област Добрич. 

Стратегия за 

развитие на 

транспортната 

система на Р. 

България до 2020 г.  

Национална 

стратегия за 

подобряване 

безопасността на 

движението по 

пътищата в РБ за 

периода 2014-2020г.  

Областна стратегия 

за подобряване 

безопасността на 

движението по 

пътищата в РБ за 

периода 2011-2020 г  

Оптимизиране на 

Областната 

транспортна схема 

на област Добрич. 

 

Януари – 

декември  

 

Оптимизиране на 

Областната 

транспортна схема 

на област Добрич. 

 

 

 

 

Подобряване 

безопасността на 

движението в 

област Добрич. 

0 бр. 

проведени 

заседания на 

областната 

комисия по 

транспорта 

 

 

  

0 бр. 

проведени 

заседания на 

областната 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 

Бр. проведени 

заседания на 

областната 

комисия по 

транспорт 

  

 

 

 

 Бр. проведени 

заседания на 

областната 

комисия по 

безопасност на 

движението по 

пътищата 
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15.Провеждане на 

държавната 

политика по 

туризма на 

територията на 

област Добрич и 

създаване на 

благоприятни 

условия за 

неговото 

развитите. 

Развитие на 

туризма в област 

Добрич чрез 

Разширяване и 

усъвършенстван

е на 

туристическите 

продукти услуги 

и подпомагане 

маркетинговия 

процес. 

Областна стратегия 

за развитие на 

област Добрич 

2014-2020г. 

Провеждане на 

работни срещи с 

браншови 

организации и 

НПО, работещи в 

сферата на 

туризма. 

Участие в 

туристически 

прояви. 

 

Заседания на 

областния  съвет 

по туризма. 

 

Декември 

2015г. 

Популяризиране на 

област Добрич в 

туристическите 

национални и 

международни 

прояви. 

 

 

 

Подобрени 

условия за 

развитие на 

туризма в област 

Добрич. 

0 бр. 

 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

0 бр.проведени 

заседания на 

областния  

съвет по 

туризма. 

Бр. проведени 

срещи в областта 

на туризма 

 

 

Бр.участия в 

туристически 

прояви. 

 

 

Бр.проведени 

заседания на 

областния  съвет 

по туризма. 

 

16.Оптимизиране 

на системата за 

финансово 

управление и 

контрол. 

Ефективно 

управление 

разходването на 

бюджетните 

средства. 

Програма за 

европейско 

развитие на 

България 2014-2020 

г 

Система за 

финансово 

управление и 

контрол на ОА 

Добрич. 

 

 

 

Идентифициране 

на рисковете за 

постигане на 

целите на 

администрацията. 

 

Преглед и 

актуализация на 

риск-регистъра. 

 

Актуализиране на 

вътрешните 

правила за 

предварителен 

контрол. 

 

 

 

декември Минимизиране на 

рисковете. 

 

 

 

 

 

Подобрен 

предварителен 

контрол. 

 

 

Подобрени 

условия за 

провеждане на 

обществените 

поръчки в ОА. 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

0 бр. 

Бр.идентифицир

ани рискове. 

 

 

 

 

 

Актуализиран 

риск-регистър. 

 

 

 

Актуализирани 

вътрешни 

правила и 

процедури  за 

предварителен 

контрол. 
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Актуализиране на 

вътрешните 

правила за 

обществени 

поръчки в 

съответствие 

измененията в 

ЗОП. 

Прозрачност на 

дейността на 

администрацията. 

Актуализирани 

вътрешни 

правила за ЗОП. 

 
 
 
 
 
 
Имена и длъжност на попълващия: Божидар Божилов – Главен секретар  


