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Изх. №  РД-11-1/24.02.2021 Г          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.  
 
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ  

1 2 3 4  

Цели за 2020 г. Дейности  Резултат 

Индикатор за изпълнение 
 

Индикатор за 
целево състояние 

/2020 г./ 

Индикатор за 
текущо състояние 

2020 г. 

Индикатор за самооценка 
1. напълно постигната цел (100 

%); 
2. задоволително постигната цел 

(50 и над 50 %); 
3. незадоволително постигната 

цел (под 50 %). 

1. Провеждане и 
координиране 
на областната, 
регионалната и 
националната 
политика. 
 
Подпомагане и 
осъществяване 
на дейността на 
Регионалния 
съвет за 
развитие на 
Южен централен 
район и на 
Областния 
съвет за 
развитие на 
област Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и 
организиране на 
Председателство
то на РСР на 
ЮЦР за периода 
януари-юни 2019 
г. на основание 
чл.18, ал. 3 от 
ЗРР.; 
Събиране, 
анализиране и 
обобщаване на 
годишните 
доклади за 
наблюдението на 
изпълнението на 
общинските 
планове за 
развитие на 
територията на 
общините на 
област Пловдив 
за 2019 г.; 
Осъществяване 
на мониторинг и 
координация на 
процеса на 

Организиране 
и 
администрира
не на 
заседания на 
Областен 
съвет за 
развитие на 
област 
Пловдив за 
координация 
и контрол на 
секторните 
политики, 
осъществява
ни на 
територията 
на област 
Пловдив; 
Събиране, 
анализиране 
и обобщаване 
на 
годишните 
доклади за 
наблюдениет
о на 

2 бр. заседания на 

РСР на ЮЦР; 

 

1 бр. заседания на 

Областния съвет за 

развитие на област 

Пловдив.; 

 

1бр.заседания 

Постоянната 

секторна комисия 

„Тракия 

икономическа зона 

 

3 бр. Секторни 

комисии към  

Областния съвет за 

развитие на област 

Пловдив. 

 

18 бр. годишни 

доклади за 

наблюдението на 

изпълнението на 

2 бр. заседание на 
РСР на ЮЦР  
 
2 бр. заседания на  
Областния съвет за 
развитие на област 
Пловдив. 
 
 
0 бр.Постоянната 
секторна комисия 
„Тракия 
икономическа зона“; 
 
 
 
3 бр. Секторни 
комисии към 
Областния съвет за 
развитие на област 
Пловдив. 
 
 
18 бр. годишни 
доклади за 
наблюдението на 
изпълнението на 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
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разработване на 
документите чрез 
обсъждането и 
приемането им в 
рамките на 
заседанията на 
Областния съвет 
за развитие на 
област Пловдив и 
Регионалния 
съвет за 
развитие на 
ЮЦР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способстване на 
провеждане на 
националната 
политика в 
сферата на 
енергийната 
ефективност и 
възобновяемите 
източници на 
енергия на 
областно ниво. 

изпълнението 
на 
общинските 
планове за 
развитие на 
територията 
на общините 
на област 
Пловдив и 
областите на 
територията 
на ЮЦР за 
2018 г.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организиране
, 
администрира
не и 
провеждане 
на заседания 
на комисията 
към 
Областния 
управител по 
Национална 
програма за  
енергийна 
ефективност 
на 
многофамилн
и жилищни 
сгради 

общинските 

планове за развитие 

на територията на 

общините на област 

Пловдив за 2019 г.,  

 

 

 

 

 

 

Сътрудничество и 

участие в работни 

официални срещи в 

рамките на 

международни 

спогодби и 

инициативи – 2 бр. 

 

 

общинските 
планове за развитие 
на територията на 
общините на област 
Пловдив за 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 

2 бр. участие в 

работни официални 

срещи в рамките на 

международни 

спогодби и 

инициативи 

 

 

 
 
 
 
 
 
Проведени 3 броя 
заседания на 
комисията по НПЕЕ, 
на които са 
разгледани 8 
преписки, изготвени 
протоколи за 
контрол на Анекси 
към договори за 
целево 
финансиране, както 
и протоколи за 
проверени 
Приложения 5 от 
Методическите 
указания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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2. Подобряване 
на отчетността и 
координацията 
на 
Териториалните 
звена на 
изпълнителната 
власт.  
 
 
 
 
 
 
Провеждане на 
регионалните и 
секторните 
политики на 
територията на 
област Пловдив. 

 

Събиране и 
анализиране на 
годишните 
доклади на 
териториалните 
звена на 
територията на 
област Пловдив. 

По-добра 
отчетност на 
дейността на 
ТЗ на 
изпълнителна
та власт на 
територията 
на област 
Пловдив. 
 
 
 

29 бр. териториални 

звена, отчитащи се 

пред Областния 

управител чрез 

годишни и 

периодични 

доклади; 

30 бр. териториални 
звена, отчитащи се 
пред Областния 
управител чрез 
годишни и 
периодични 
доклади; 

 
 
 
1 

Работни срещи с 
представители на 
централната 
изпълнителна 
власт, 
териториалните 
звена и 
общинските 
администрации 
по актуални за 
областта 
проблеми.  

По-добра 
координация 
на дейността 
на ТЗ на 
територията 
на област 
Пловдив  

25 срещи 25 бр. реализирани 
срещи  

 
1 
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Координация в 
реализирането 
на секторните 
политики и 
приоритетите на 
Правителството 
на Република 
България 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стратегическо 
планиране в 
провеждането 
на държавната 
политика в 
областта на 
туризма на 
територията на 
област Пловдив 
 
 
 
 

Оказване на 
подкрепа за 
осъществяване 
на партньорства 
между 
държавната, 
местната власт и 
структурите на 
гражданското 
общество при 
кандидатстване с 
проекти, 
финансирани от 
националния 
бюджет, както и 
по различните 
програми на ЕС, 
донорски 
програми и 
Оперативните 
програми на 
Република 
България с 
възможностите 
на Областна 
администрация – 
Пловдив да бъде 
бенефициент по 
програмите за 
финансиране; 

Подобрено 
взаимодейств
ие за 
реализация 
на проекти и 
инициативи, 
свързани с 
развитието на 
област 
Пловдив и 
популяризира
нето й в по-
широк мащаб 
 
 
 
 
 
 
1  бр. 
Областна 
стратегия за 
интегриран и 
устойчив 
туризъм 2019-
2024; 
 

10 бр. подкрепени 

инициативи и 2бр. 

проекти. 

 

 

Участие в 4 събития 

по изпълнението на 

Работната програма 

за 2020 г. на 

Комуникационната 

стратегия на РБ за 

ЕС; 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. инициативи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 бр. подкрепени 
инициативи и 3 бр. 
проекти. 2 бр. 
подкрепа на 
международни 
проекти  
 
 
 
0 бр. участие в 
събития по 
изпълнението на 
Работната програма 
за 2020 г. на 
Комуникационната 
стратегия на РБ за 
ЕС, поради 
възникналата 
обстановка с Ковид-
19 
 
 
 
 
5 бр. срещи 
свързани с 
развитието и 
популяризирането 
на Организация за 
управление на 
Тракийски 
труристически 
район  
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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Сътрудничество 
в областта на 
интеграционната 
политика на 
Република 
България 

   

 

 
 
 
 
 
 

 

Активизиране на 
диалога при 
провеждането на 
политика за 
интеграция на 
малцинствата на 
областно ниво 
чрез Областния 
съвет за 
сътрудничество 
по етнически и 
интеграционни 
въпроси. 
 

Устойчиво 
развитие на 
създаваните 
равноправни 
условия, 
предприеман
ите действия 
и постиганите 
резултати в 
процеса на 
интеграцията 
на ромите в 
област 
Пловдив. 

1 бр. заседания на 

ОССЕИВ; 

1 бр. годишен отчет 

за дейността на 

ОССЕИВ,  

 

17 бр. отчети от 

общинските 

планове за действие 

към СОПИР за 2020 

г. 

1 бр. мониторингов 

доклад за 

изпълнението на 

СОПИР на област 

Пловдив за 2020 г. 

към НССЕИВ, 

публикуван в 

единната 

информационна 

платформа към 

НССЕИВ; 

 

1 бр. участие в 

организирани 

кампании в област 

Пловдив за 

приобщаването на 

малцинствените 

0 бр. заседания на 
ОССЕИВ; 
1 бр. годишен отчет 
за дейността на 
ОССЕИВ; 
 
17 бр. отчети от 
общинските 
планове за 
действие към 
СОПИР за 2019 г. 
 
 
1 бр. мониторингов 
доклад за 
изпълнението на 
СОПИР на област 
Пловдив за 2019 г. 
към НССЕИВ. 
 
 
 
 
 
0 бр. организиране 
на кампания в 
област Пловдив за 
приобщаването на 
малцинствените 
групи. 
 
 

3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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групи. 

2 бр. подкрепа и 

участие в проекти 

за интеграция на 

малцинствените 

групи. 

1 бр. подкрепа и 
участие в проекти за 
интеграция на 
малцинствените 
групи.  

 
 
2 

3. Създаване на 
планова основа 
за изграждане и 
реконструкция 
на пътна 
инфраструктура 
и създаване на 
нова такава в 
област Пловдив. 
 
 

 
 
Приемане и 
одобряване на 
инвестиционен 
проект РП/ТП за 
обект:„Реконструк
ция и 
разширение на 
„Голямоконарско 
шосе“, 
разположен на 
териториите на 
две общини: 
Пловдив и 
„Марица”, област 
Пловдив 

Одобряване 
на инвести-
ционен 
проект, с цел 
издаване на 
разрешение 
за строеж, 
след 
приключване 
на 
процедурите 
за 
отчуждаване 
на 
засегнатите 
имоти 

  До края на 
отчетния период 
няма подадено 
заявление от двете 
общини на чиито 
територии се 
намира обектът,  с 
искане за 
одобряване на 
инвестиционен 
проект 
„Реконструкция и 
разширение на 
Голямоконарско 
шосе“.   

                             

4. Дейности за 
опазване на 
околна среда, 
превантивна 
дейност за 
повишаване 
сигурността на 
населението и 
ефективно 
действие при 
кризи, бедствия 
и аварии. 

1.Участие в 
междуведомстве
ни проверки по 
ЗВ, ЗООС, ЗЗБ 
 
2.Участие в 
работни срещи по 
проблеми, 
свързани с 
околната среда 
 
3.Реализиране на 
инициативи за 
опазване на 
околната среда 
 
 

1.Изготвени 
констативни 
протоколи и 
доклади 
 
2.Организира
ни срещи  
 
 
 
 
3.Реализиран
и инициативи 
 
 
 
4.Актуална 

 77 броя протоколи, 
6 броя доклади 
 
 
 
3 броя 
организирани срещи 
 
 
 
 
3 броя реализирани 
инициативи 
 
 
 
 

                               
                            
 
 
 

1 
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4.База данни за 
подадени 
искания от 
общините към 
МКВПМС  

информация 
за исканията 
от общините  

9 броя заседания, 
на които са 
разгледани   44 
броя   искания от 
общините в 
областта и 
издадени 38 броя 
становища. 

5.Подобряване 
транспортното 
обслужване на 
населението и  
безопасността 
на движението. 

Оптимизиране на 
Областната 
транспортна 
схема на област 
Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организиране,  
администриране 
и популяризиране 
на информация 
чрез Областен 
съвет по 
безопасност на 
движението. 

Оптимизиране 
на Областната 
транспортна 
схема на 
област 
Пловдив 
 
 
 
Взаимодействи
е между всички 
заинтересован
и страни за по-
ефективна 
пътна 
безопасност в 
област 
Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
 

2 броя заседания на 

областната комисия 

по чл.11, ал. 1 от 

Наредба №2 на МТ 

2 бр. издадени 

разрешения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 бр. Областна 

комисия 

безопасност на 

движението 

 

 

 

1 бр. отчет по 

безопасност на 

движението в 

област Пловдив. 

 

3 бр. участия в 

национални и 

местни кампании 

по БДП. 

 

1 броя заседания на 
областната комисия 
по чл.11, ал. 1 от 
Наредба №2 на МТ 
- Издадени 
разрешения 2 броя 
  
11 бр. издадени  
разрешения от 
Областния 
управител на 
кметове на общини 
за Спешна мярка 
относно транспорта 
 
 
 
2 бр. Областен 
съвет по 
безопасност на 
движението 
 
 
 
2 бр. отчет по 
безопасност на 
движението в 
област Пловдив. 
 
 
2 бр. участия в 
национални и 
местни кампании по 
БДП. 
 

                              
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

1 
 
                             
 
 
 

2 
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6. Постигане на 
ефективен и 
активен диалог 
в сферата на 
социалната 
сигурност с 
подобряване на 
функциониранет
о на 
механизмите за 
провеждане на 
политиката чрез 
Областния 
съвет за 
тристранно 
сътрудничество 
и Областния 
съвет по 
условия на труд 
в област 
Пловдив. 

Активизиране на 
социалния диалог 
в рамките на 
тристранния 
съвет при 
провеждането на 
социалната 
политика на 
областно ниво. 

Постигнат 
ефективен и 
активен 
социален 
диалог при 
провеждане 
на 
областната. 
социална 
политика. 

Провеждане на 

заседание на ОСТС 

по искане на 

членовете на 

Съвета съгласно 

правилника за 

провеждането му.; 

1 бр. заседания на 
ОСТС; 
 
 
 

1 

Оптимизиране на 
структурата и 
дейността на 
Областния съвет 
за условия на 
труд. 

Подобрени 
механизми за 
провеждане 
на диалог 
между 
социалните 
партньори на 
областно 
ниво. 

1 бр. годишен отчет 

за дейността на 

ОСУТ; 

1 бр. годишен 

доклад на 

Инспекция по труда 

Пловдив за 2019 г. 

 1 бр. заседания на 
ОСУТ; 
1 бр. годишен отчет 
за дейността на 
ОСУТ; 
1 бр. годишен 
доклад на 
Инспекция по труда 
Пловдив за 2019 г. 

1 
 
 
 
 
1 

Гарантиране 
на сигурни и 
безопасни 
условия на 
труд. 

Отличени 

работодатели, 

служители и лица с 

принос при 

създаването на 

здравословни и 

безопасни условия 

на труд по повод 

Световния ден за 

безопасност на 

труда (28 април). 

Областна 
администрация не е 
взела участие в 
награждаване на  
работодатели, 
служители и лица с 
принос при 
създаването на 
здравословни и 
безопасни условия 
на труд по повод 
Световния ден за 
безопасност на 
труда (28 април). Не 
се проведе поради 
ситуацията с Ковид 
– 19  

3 

Подкрепа на 
институциали
зацията и 
укрепване на 

Ефективно 

работещи  

18 общински СУТ в 

Ефективно 
работещи  
12 общински СУТ в 
област Пловдив. 

2 
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капацитета на 
ОбСУТ. 

област Пловдив. 

7. Намаляване 
на 
безработицата и 
засилване на 
връзката 
бизнес-
образование. 

Реализация и 
подкрепа на 
мерки и проекти 
за осигуряване на 
заетост и  
повишаване на 
качеството на 
работната сила 
 

Запазени 
съществуващ
и и създадени 
нови работни 
места чрез 
подкрепените 
мерки и 
реализирани 
проекти по 
НПЗ и 
ОПРЧР. 

4 бр. заседания на 

ПК по заетостта 

към ОСР на област 

Пловдив; 

 

1 бр. годишен отчет 

за дейността на 

ПКЗ. 

 

1 бр. регионални 

програми (18 

общини), включени 

в НПДЗ. 

 

Кандидатстване и 

одобрение за 

назначаване на 2 

лица по НП ”Старт 

на кариерата“. 

 

 

3 бр. заседания на 
ПК по заетостта към 
ОСР на област 
Пловдив; 
 
1 бр. годишен отчет 
за дейността на 
ПКЗ. 
 
1 бр. регионални 
програми (18 
общини), включени 
в НПДЗ. 
 
 
 
През 2020 г. не 
стартира НП ”Старт 
на кариерата“ за ОА 
Пловдив 
 
 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 

Реализация и 
подкрепа на 
мерки и проекти 
за подобряване 
на връзката на 
образованието и 
бизнеса 

Одобрен 
план- прием 
за 
професионал
ните 
училища, 
съобразен с 
потребностит
е и 
изискванията 
на бизнеса. 

129 професионални 

с петгодишен срок 

на обучение, 5 с 

тригодишен срок на 

обучение и 87 

профилирани 

паралелки за 

учебната 2020/2021 

129 
професионални с 
петгодишен срок 
на обучение, 5 с 
тригодишен срок и 
87 профилирани 
паралелки, 23 
паралелки за 
дуално обучение 

 

1 

7.1 Младежка 
политика и 
политика за 
Учене през 
целия живот в 
област Пловдив 
 

Разработване на 
Областен план за 
младежта за 
2020; 
Предприемане на 
действия за 
прилагане на 

Разработен 
Областен 
план за 
младежта за 
2020 г.; 
Разработени 
общински 

1 бр. Областен 

отчет за младежта 

за 2019 г. по нова 

методика и 

формуляр на ММС; 

 

1 бр. Областен 
отчет за 
младежката 
политика за 2019 г. 
 
1 бр. Областен план 
за младежката 

 
 
1 
 
 
 
1 
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политика за 
учене през целия 
живот на 
областно ниво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

планове за 
младежта 
2020 ; 
Разработени 
отчети за 
извършените 
дейности през 
2019 г.; 
 
 
Популяризира
не и 
прилагане на 
НСУЦЖ 2014 
– 2020 на 
областно 
ниво. 
Координация 
на 
областната 
мрежа за 
УЦЖ, 
свързана на 
национално 
ниво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка и 
изготвяне на  
18 бр. 
общински 
стратегии. 
 

18 бр. общински 

отчети за 

младежката 

политика в област 

Пловдив за 2019 г.; 

18 бр.общински  

плана за 

Младежката 

политка в област 

Пловдив за 2020 г. 

 

1 бр. участие в 

Националната 

координационна 

група по учене през 

целия живот към 

МОН на областната 

координационна 

точка за УЦЖ. 

 

1 бр. семинар по 

УЦЖ. 

 

1 бр. участие в 

националните дни 

на УЦЖ през 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политика за 2020 
 
 
 
17 бр. общински 
отчети за 
младежката 
политика за 2018 г.; 
 

17 бр.общински  

плана за 

Младежката 

политка в област 

Пловдив за 2020 г. 

 
 

0 бр. участие в 

Националната 

координационна 

група по учене през 

целия живот към 

МОН на областната 

координационна 

точка за УЦЖ 

 
 
 

0 бр. семинар по 

УЦЖ. 
 
 
0 бр. участие в 
Националната 
координационна 
група по учене през 
целия живот към 
МОН на областната 
координационна 
точка за УЦЖ. 
0 бр. обучение по 
УЦЖ. 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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7.2 Образование 
и подкрепа за 
личностно 
развитие на 
децата и 
учениците в 
област Пловдив 
 

 
Координация и 
реализация на 
Областната 
стратегия за 
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
децата и 
учениците на 
територията на 
област Пловдив. 

 
 
 
 
 
 
Координация 
на всички 
заинтересова
ни страни в 
електронната 
информацион
на система по 
изпълнението 
на Решение 
№ 373 от 
05.07.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 бр. заседания на 

Областния 

координационене 

център 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. участия в 

Участи в 

седемнадесето 

годишното издание 

на форум 

„Национални дни 

на кариерата“ гр. 

Пловдив 

 
 
0 бр. участие в 
националните дни 
на УЦЖ  
 
 
 
13 бр. общински 
стратегии за 
подкрепа на 
личностно развитие 
на децата и 
учениците; 
 
 
 
 
 
 
 
2 бр.  заседания на 
областния 
координационен 
център, останалите 
не се състояха 
поради 
възникналата 
Ковид-19 
обстановка през м. 
март 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 бр. участия 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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8.Взаимодейств
ие между 
институциите на 
територията на 
област Пловдив 
за създаването 
на условия, 
осигуряващи 
равнопоставено
ст и пълноценно 
участие на 
хората в 
неравностойно 
положение във 
всички области 
на обществения 
живот. 

Организиране на 
заседания и 
работни срещи 
на Постоянната 
комисия по 
социалната 
политика;  

 

 

 

 

 

 

Обобщаване на 
годишни отчети и 
планове за 
дейността на 
общините; 

 

 

 
 

Ефективно 
работещи 
Постоянна 
комисия по 
социална 
политика и 
Звено за 
мониторинг и 
оценка. 

2 бр. заседания на 

ПКСП. 

1 бр. заседания на 
ПКСП. 

2 

Изготвен 
отчет за 
дейността на 
ПКСП  

1 бр. годишен отчет 

за дейността на 

общините в ПКСП. 

1 бр. годишен отчет 
за дейността на 
общините в ПКСП. 
 

1 

Координация 
по 
изпълнението 
на 
Областната 
стратегия за 
развитие на 
социалните 
услуги в 
област 
Пловдив 2016 
– 2020 г.; 

18 бр. общински 

годишни планове за 

развитие на 

социалните услуги 

за 2021 г.; 

 

 

1 бр. отчет от 

регионалните 

териториални звена 

(РДСП) за 

изпълнението през 

2019 г. на 

социалните услуги, 

залегнали в 

ОСРСУ. 

 

 18 бр. отчети на 

изпълнението на 

общинските 

годишни планове за 

развитие на 

социалните услуги 

за 2020 г.; 

18 бр. общински 

годишни планове за 

развитие на 

социалните услуги 

за 2021 г.; 

 

 

1 бр. отчет от 

регионалните 

териториални звена 

(РДСП) за 

изпълнението през 

2019 г. на 

социалните услуги, 

залегнали в ОСРСУ. 

 

18 бр. общински 

стратегии за 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
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развитие на 

социалните услуги 

2016-2020 г. 
 

 
 
1 
 

9. Координация 
на 
регулативните 
процеси при 
прилагане на 
европейското 
законодателств
о и 
осъществяване 
на 
международно 
сътрудничество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подкрепа за 
насърчаване на  
гражданските и 
бизнес 
организации и 
партньорства 

Подпомагане на 
прилагането на 
европейските 
норми, имащи 
директен ефект и 
непосредствена 
приложимост в 
секторните 
политики на 
територията на 
област Пловдив; 
Поддържане на 
връзки с 
международни 
организации, с 
региони и 
области в други 
държави, 
разработване и 
реализиране на 
съвместни 
проекти; 
 
 
 
 
 
 
Организиране на 
информационни 
кампании, 
работни срещи за 
съвместно 
сътрудничество. 

Ефективно 
прилагане на 
нормите на 
правото на 
ЕС на 
територията 
на област 
Пловдив; 
 
 
 
 
 
 
Международн
о 
сътрудничест
во 

1 бр. становища/ 

доклад/ препоръка 

/анкета за 

прилагането на 

европейски норми 

на територията на 

област Пловдив; 

 

1 бр. доклади до ЕК 

чрез Министерство 

на финансите; 

 

2 бр. споразумение 

за сътрудничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 бр. подкрепени 

инициативи 

0 бр. становища/ 
доклад/ препоръка 
/анкета за 
прилагането на 
европейски норми 
на територията на 
област Пловдив; 
 
0 бр. доклади до ЕК 
чрез Министерство 
на финансите; 
 
 
0 бр. споразумения - 
проект за 
сътрудничество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 бр. подкрепени 
инициативи  

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
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10.Актуализиран
е на процесите 
по 
стопанисване, 
управление и 
разпореждане 
на държавната 
собственост на 
територията на 
област Пловдив, 
при спазване на 
принципите на 
законност. 

 

 

 

Провеждане на 
процедури по 
предоставяне на 
имоти – 
държавна 
собственост на 
общини и на 
държавни 
структури за 
осъществяване 
на функциите им, 
ликвидиране на 
съсобственост с 
физически и 
юридически лица. 
 

Предоставяни 
на имоти за 
управление 
или в 
собственост 
на общините 
и възмездно 
ликвидиране 
на държавния 
дял от 
имотите; брой 
съставени 
АДС; 
проведени 
търгове; 
сключени 
договори; 
издадени 
удостоверени
я. 

Предоставяни на 
имоти за 
управление или в 
собственост на 
общините  
 
брой съставени 
АДС;  
 
брой заповеди за 
деактуване 
 
 
проведени търгове; 
сключени договори;  
 
Възмездно 
ликвидиране на 
държавния дял от 
имоти 
 
 
Актуализиране на 
договорите за 
отдаване под наем 
на имоти държавна 
собственост 
 
Брой 
удостоверения за 
отписване от 
актовите книги 

4 броя имоти, 
предоставени в 
собственост на: 
община Пловдив / 3 
имота/ и на община 
Кричим /1 имот /  
 
 
323 бр. 
 
 
 
 
454 бр. 
 
 
 
 
няма 
 
 
Изготвени 2 броя 
договори за 
ликвидиране на 
съсобственост. 
 
 
 
 
 
 
2 прекратени 
договора 
 
 
 
 
 
577 бр. 

                               

                               
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

Актуализиране на 
договорите за 
отдаване под 
наем на имоти 

 Брой заседания   на 
комисията за 
стопанисване на 
имотите, под 

4 броя заседания с 
утвърдени 
протоколи от 
Областния 
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държавна 
собственост 

управление на 
Областния 
управител и брой 
разгледани 
преписки. 
 
Брой заседания   на 
комисията за 
разпореждане с 
недвижими имоти – 
частна държавна 
собственост 
 
Брой заседания   на 
комисията за 
разглеждане на 
преписки по 
заявления на 
бивши собственици 
по чл.З9а от ЗДС за 
изплащане на 
дължимите им 
обезщетения за 
отчуждени имоти и 
части от имоти с 
Решение на 
Министерски съвет 
 
Брой заседания   на 
комисията по 
енергийна 
ефективност във 
връзка с 
„Националната 
програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради” 
 
 
 
 

управител; 
 
Разгледани 8 броя 
преписки 
 
 
 
 
 
 
 
7 бр. заседания с 
утвърдени 
протоколи от 
Областния 
управител; 
 
Разгледани 20 броя 
преписки 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 бр. заседания с 
утвърдени 
протоколи от 
Областния 
управител; 
 
Разгледани 4 броя 
преписки 
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6 бр. заседания с 
утвърдени 
протоколи от 
Областния 
управител; 
 
Разгледани 12 броя 
преписки 

11. Подобряване 

качеството на 

административн

ото обслужване 

за гражданите 

и бизнеса, в това 

число развитие 

на електронното 

управление 

 

 

 

Предоставянето 

на 

административни 

услуги за 

държавна 

собственост. 

Администра 

тивно- 

процесуален 

кодекс 

Наредба за 

Админстра- 

тивното 

обслужване 
 

 

Измерване на 

удовлетвореността 

на потребителите. 

Годишен доклад за 

оценка на 

удовлетвореносттан

а потребителите. 

 

 Бр. Справки по 

регистри и книги за 

имоти - частна и 

публична държавна 

собственост 

 

Бр. Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса 

на акт за държавна 

собственост на 

имот или за 

отписване на имота 

от актовите книги 

 

 

1 бр. Годишен 

доклад за оценка 

на 

удовлетвореността

на потребителите. 

 

 

 

31 бр. Справки по 

регистри и книги за 

имоти - частна и 

публична държавна 

собственост 
 

703 бр. Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса 

на акт за държавна 

собственост на имот 

или за отписване на 

имота от актовите 

книги 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
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Бр. Издаване на 

заверени копия от 

договори, заповеди 

и други документи 

от интерес на 

физическите и 

юридическите лица, 

от архив "Държавна 

собственост" 

 

Бр.  Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса 

на претенции за 

възстановяване на 

собствеността 

 

Бр.Съставяне на акт 

за поправка на акт 

за държавна 

собственост 

 

Бр. Позволително 

за ползване на 

лечебните растения 

 

26 бр. Издаване на 

заверени копия от 

договори, заповеди 

и други документи 

от интерес на 

физическите и 

юридическите лица, 

от архив "Държавна 

собственост" 

 

26 бр. Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса 

на претенции за 

възстановяване на 

собствеността 
 

0 бр. Съставяне на 

акт за поправка на 

акт за държавна 

собственост 
 

0 бр. Позволително 

за ползване на 

лечебните растения 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

12. Подобряване 
на 
взаимодействие
то между 
държавната, 
местната власт, 
бизнеса и 
гражданското 
общество за 
ограничаване на 
корупцията в 
област Пловдив 

Ефективно 
сътрудничество и 
координация 
между 
институциите на 
територията на 
област Пловдив; 
регламентиране 
на ясни правила 
за 
взаимодействие 
между 
гражданите и 
служителите в 

Ограничаване 
на рисковете 
за допускане 
на корупция и 
конфликт на 
интереси чрез 
усъвършенст
ване и 
прилагане на 
регулаторни, 
администрати
вни, 
контролни и 
администрати

Периодични 
заседания на 
Областния 
обществен съвет за 
противодействие и 
превенция на 
корупцията  - гр. 
Пловдив 
Повишаване нивото 
на експертния 
капацитет чрез 
специализирани 
обучения – 2 пъти 
годишно 

0 бр. сигнали за 
корупция, 
постъпили през 
2020 г., поради 
което 0 бр. 
проведени 
заседания на 
Областния 
обществен съвет за 
противодействие и 
превенция на 
корупцията  - гр. 
Пловдив 
Проведени 0 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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администрацията
; прозрачност на 
управленските 
процеси при 
предоставяне на 
публичните 
услуги 

вно-
наказателни 
механизми за 
превенция и 
противодейст
вие на 
корупцията 

специализирани 
обучения в насока 
защита на личните 
данни – превенция 
на корупцията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.Повишаване  
ефективността  
на 
административн
ия контрол по 
законосъобразн
ост на актовете 
на местната 
администрация 

 Поддържане на 

система за 

контрол на 

процеса на 

осъществяване 

на контрол върху 

решенията на 

общинските 

съвети; 

 

Законосъобра
зност на 
актовете на 
18 общ. 
съвета 
-1.1. 
Намаляване 
броя на 
върнатите за 
преразглежда
не решения 
на 
общинските 
съвети; 
-1.2. 
Намаляване 
броя на 
решенията на 
общинските 
съвети, 
внесени в  
съда 

4300 бр. 

проконтролирани 

решения на 

общинските съвети 

 

Брой върнати за 

преразглеждане 

решения на 

общинските съвети  

- 0.02% спрямо 

общия брой 

 

 

Брой оспорени по 

съдебен ред 

решения на 

общинските съвети  

- 0.06% спрямо 

общия брой 

3 953 бр. 

проконтролирани 

решения на 

общински съвети 

 

Брой върнати за 

преразглеждане 

решения на 

общинските съвети 

– 51 бр. т.е. 0.01% 

спрямо общия брой 

 

 

Брой оспорени по 

съдебен ред 

решения на 

общинските съвети 

–  6 бр. т.е. 0.002 % 

спрямо общия брой 

                  1         

Извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските 

съвети чрез 

циркулярни 

писма; 

Подобряване 
на 
превантивния 
контрол 
 

4 броя указателни 

писма за 

извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските съвети  

 

2 броя проведени 

изборни процеса 

7 броя указателни 

писма за 

извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските съвети  

 

1 брой проведен 

изборен процес по 

1                          
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частични избори 

Проверка и 

анализ на 

предписаното 

премахване на 

незаконосъобраз

ните регулаторни 

режими 

0 0 0 0 

Оповестяване  на 

актовете на 

областна 

администрация 

Подобряване 
на достъпа до 
информация 

Месечно 

оповестяване на 

върнатите за ново 

разглеждане 

решения на 

общинските съвети  

и оспорените по 

съдебен ред чрез 

публичен регистър 

на сайта на 

областта 

Месечно 
оповестяване на 
върнатите за ново 
разглеждане 
решения на 
общинските съвети  
и оспорените по 
съдебен ред чрез 
публичен регистър 
на сайта на 
областна 
администрация  
 
 

1 

14.Подобряване 
на дейността по 
процесуално 
представителст
во и защита на 
интересите на 
държавата 

Периодични и 

годишни отчети 

за  брой на 

образувани дела, 

по които е 

реализирано 

процесуално 

представителств

Поддържане 
на процента 
на 
спечелените 
в полза на 
Държавата 
дела, спрямо 
загубените 
дела в 
рамките над 
70 % 

Общ брой съдебни 

производства през 

2020 г. – 39 бр. 

приключени – 14 

бр. дела; 

висящи- 25 бр. 

висящи 

производства 

 14 бр. приключени, 
от които бр. 12 
спечелени, 2 бр. 
загубени – в 
съотношение  
спрямо общия брой 
86:14 в процентно 
съотношение 

1 
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о 

Периодични 

справки за 

водените от 

администрацията 

дела 

Подобряване 
на 
отчетността  
 

4 броя годишни 
отчети/справки за 
брой образувани  
съдебни 
производства  по 
граждански  и 
административни 
дела 

3 броя годишни 
отчети/справки за 
брой образувани  
съдебни 
производства  по 
граждански  и 
административни 
дела 

2 

Провеждане на 

практически 

дискусии по 

правни казуси 

 

Повишаване 
на 
практическите 
знания на 
юристите в 
администраци
ята, чрез 
споделяне на 
опит 

4 броя проведени 
 и протоколирани 
работни срещи на 
юристите за 
повишаване на 
практическите 
знания чрез 
споделяне на опит 

2 броя проведени 
 и протоколирани 
работни срещи на 
юристите за 
повишаване на 
практическите 
знания чрез 
споделяне на опит 

2 

15. Подобряване 
на достъпа до 
информация и 
качеството на 
публичните 
услуги с 
ориентация към 
потребностите 
на гражданите, 
бизнеса и 
администрацият
а 

Подобряване 
функционалностт
а на официалния 
сайт на 
администрацията 
с цел 
предоставяне  на 
полезна и пълна 
информация на 
потребителите на 
услуги. 

Повишена 
информирано
ст на 
обществото 
за ролята и 
отговорността 
на Областния 
управител. 

Работещ портал за 

достъп до услуги с 

КЕП. Осигурен 

достъп чрез 

интернет 

страницата до 

формуляри на 

всички услуги 

32 бр. 
Актуализирани 
рубрики 
 
Над 105 000 бр. 
посещения  

 
 
 
 
1 
 
 
 

Внедряване и 
популяризиране 
на система за 
предоставяне на 
информация за 
статуса на 
административна
та услуга 

Създадена 
възможност 
за 
проследимост 
на статуса на 
услугата и 
прозрачност в 
работата на 
администраци
ята. 

Качеството на 

услугите и 

информационната 

сигурност се 

поддържат на 

предписаното ниво. 

Услугата е 
работоспособна. 
Извършват се 
проверки от 
граждани и 
институции. 
Създадена 
възможност за 
проследимост на 
статуса на услугата 
и прозрачност в 
работата на 
администрацията. 

 



 21 

Осигурени 
възможности 
за изтегляне 
на 
електронни 
формуляри за 
предоставяни
те услуги  

Попълнен риск-

регистър 

 

 

Дигитален регистър 

на приходите и 

разходите. 

Работещ портал за 
достъп до услуги с 
КЕП. Осигурен 
достъп чрез 
интернет 
страницата до 
формуляри на 
всички услуги 

1 

Прилагане на 
процедури и 
мерки за 
осигуряване на 
качество, 
надеждност на 
работните 
процеси  и 
информационнат
а сигурност 

Повишаване 
на качеството 
на услугите и 
информацион
ната 
сигурност  

100 % касово 

изпълнение на 

бюджета спрямо 

утвърдения план 

 

Редовна отчетност 

Качеството на 
услугите и 
информационната 
сигурност се 
поддържат на 
предписаното ниво. 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

16.Усъвършенст
ване на 
системата за 
финансово 
управление и 
контрол на 
Областна 
администрация 
–Пловдив 

Повишаване на 
административни
я капацитет в 
областта на 
публичните 
финанси; 
Ефективен 
контрол на 
възлагането и 
изпълнението на 
обществени 
поръчки на база 
оценка на риска; 
 

Оптимизиран
е на 
разходите; 
 
Добро 
финансово 
управление, 
прозрачност и 
ясна 
отчетност 

Поддържане на 

Риск-регистър 

 

 

Актуализиране на 

системата за 

финансовото 

управление и 

контрол. 

 

 

 

Попълнен риск-

регистър 

 

 

Дигитален регистър 

на приходите и 

разходите. 
. 

 
1 

17. Финансова 
дисциплина и 
стриктно водене 
и отчетност на 
счетоводните 
процеси 

Добро финансово 
управление, 
прозрачност и 
ясна отчетност 

Добро 
финансово 
управление, 
прозрачност и 
ясна 
отчетност  

Наблюдение на 

напредъка и 

извършване на 

повторна 

самооценка по 

модела CAF 

100 % касово 
изпълнение на 
бюджета спрямо 
утвърдения план 
 
Редовна отчетност 

1 
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18.Ефективно 
управление на 
човешките 
ресурси чрез по- 
добра 
съгласуваност 
на целите на 
областната 
администрация 
и работните 
планове, 
кариерното 
развитие и 
повишаване на 
компетентността 
на служителите 

Осигуряване на 
съгласуваност на 
целите на ОА с 
целите на раб. 
планове на 
служителите 
 
 
 
 
Подобряване на 
атестирането 
като непрекъснат 
процес от страна 
на служ. с ръков. 
длъжности и с 
акцент върху 
йерархията на 
целите и подобр. 
качеството на 
изпълнението 
 
 
Повишаване в 
ранг и длъжност 
служителите в 
ОА – Пловдив 
 
Участие на 
служителите от 
ОА в 
специализирани 
обучения 
 
Провеждане на 
обучения на 
служителите от 
ОА по ОПДУ при 
обявена и 
спечелена 
кандидатура с 
бенефициент ОА 
Пловдив 

Осигурена 
съгласуванос
т на целите 
на ОА с 
целите на 
раб. планове 
на 
служителите  
 
Преодолян 
субективизъм 
при 
оценяване на 
изпълнението 
на 
служителите. 
Извършване 
на 
атестирането 
въз основа на 
степента на 
постигане на 
целите от 
индивидуални
я работен 
план и на 
показаните 
компетентнос
ти. относно 
работата на 
оценяваните 
Кариерно 
развитие на 
служителите 
 
Повишаване 
на 
професионал
ната 
Компетентнос
т на 
служителите 
в ОА. 

5 бр. заседания. 

1бр. годишен отчет 

 

 
100% 
съгласуваност  
 
 
0 бр. подадени  
възражения от 
оценяваните 
служители 

 

 

 

 

5 бр. служители – 

повишени в ранг  

 

 

20 бр. служители, 

преминали 

обучение чрез 

ИПА; 

 

 

30 бр. служители, 

посетили семинар  

 

 

 

 

5 бр. заседания. 
 
 

1бр. годишен отчет 

 
100% съгласуваност  
 
 
 
0 бр. подадени  
възражения от 
оценяваните 
служители 
 
 
 
9 в ранг 
 
 
 
 
23 бр.  
 
 
 
 
 
 
0 бр. посещения на 
семинар, поради 
възникналата 
епидемиологична 
обстановка с Ковид 
- 19 
 
 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
3 
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19. Извършване 

на повторна 

самооценка по 

модела на 

европейския 

модел за 

качество CAF 

/Common 

Assessment 

Framework/ 

Извършване на 

самооценка на 

администрацията, 

набелязване на 

мерки за 

подобрение,сроко

ве за тяхното 

изпълнение и 

отговорни лица. 

Непроведено 
поради 
обявеното с 
решение на 
НР 
извънредно 
положение и 
извънредна 
епидемична 
обстановка 

Внедрена система 
за самооценка 

Проведени 
предварителни 
работни срещи в 
периода 01.01.2020 
– 15.03.2020 г. 

3 

20.  Дейности по 

закона за достъп 

до обществена 

информация 

(ЗДОИ) 

Изпълнение на 

изискванията на 

чл. 15а и чл. 15б 

от ЗДОИ за 

публикуване 

ежегодно на 

актуализиран 

списък на 

категориите 

информация, 

подлежаща на 

публикуване в 

интернет за 

сферата на 

дейност на 

съответната 

администрация, 

както и 

форматите, в 

които е достъпна. 

Своевременно 

актуализиране и 

утвърждаване на 

вътрешни 

правила за работа 

по ЗДОИ при 

промяна на 

нормативната 

Периодично 

публикуване 

на интернет 

страницата на 

ОА Пловдив 

на 

обществената 

информация 

от дейността 

на 

администрати

вната 

структура. 

Публикуване 

на ежегодния 

отчет на 

администраци

ята по 

постъпилите 

заявления по 

реда на ЗДОИ 

и 

произнасяне 

по тях. 

5 бр. заседания. 
1бр. годишен отчет 

6 бр. заседания 
1 бр. годишен докла 

1 
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уредба 

 

Утвърдил: /п/ 

Дани Каназирева 

Областен управител на област Пловдив 

 

Съгласувал: /п/ 

Йордан Кюмюрджиев 

Главен секретар на Областна администрация – Пловдив 

 

Изготвили: 
Гергана Стоянова – началник на отдел КЕИ /п/ 

Ема Дочкова – началник на отдел ПАК /п/ 

Анжела Костадинова – началник на отдел ДСРР /п/ 

Мария Козарева – главен счетоводител /п/ 

Венелин Христов – главен експерт ИО /п/ 

Тихомира Кулинска – старши експерт ЧР /п/ 

Ива Кирова – финансов контрольор /п/ 


