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Изх. №  РД-10-1/02.03.2021 г.                                                                                                                       

                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Цели на администрацията за 2021 г.  

 

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛОВДИВ  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2021 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 

(месец през 

2021 г.) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на 

държавната 

политика за 

поддържане на 

балансирано и 

устойчиво 

регионално 

развитие 

 

Реализиране на 

общинските 

планове за 

интегрирано 

развитие в по-

добро 

съответствие и 

взаимодействие 

с ОСР на област 

Пловдив  

 

 

 

 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2030; 

 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г.; 

 

Споразумение за 

партньорство на 

Република 

България, 

очертаващо 

помощта от 

Европейските 

структурни и 

инвестиционни 

фондове за 

периода 2021-

2027 г. ; 

 

Приемане  на 

общинските 

планове за 

интегрирано 

развитие на 

територията на 

общините на 

област Пловдив 

за 2021-2027 г.; 

 

Осъществяване 

на мониторинг и 

координация на 

процеса на 

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. 

Януари – 

Декември 

Участие в 

заседания на РСР 

на ЮЦР; 

Организиране и 

администриране 

на заседания на 

Областен съвет за 

развитие на 

област Пловдив за 

координация и 

контрол на 

секторните 

политики, 

осъществявани на 

територията на 

област Пловдив; 

 

1 бр. заседание на 

РСР на ЮЦР  

 

 

0 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. 

 

 

0 бр. годишни 

доклади за 

наблюдението на 

изпълнението на 

2 бр Участие в 

заседания на РСР 

на ЮЦР, съгласно 

ЗРР; 

 

2 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 

общинските 

планове за 
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общинските 

планове за 

развитие на 

територията на 

общините на 

област Пловдив за 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. участие в 

работни 

официални срещи 

в рамките на 

международни 

спогодби и 

инициативи 

 

 

развитие на 

територията на 

общините на 

област Пловдив за 

2020 г.,  

 

 

 

 

 

 

Сътрудничество и 

участие в работни 

официални срещи 

в рамките на 

международни 

спогодби и 

инициативи – 3 

бр.. 

2. Подобряване 

на отчетността и 

координацията 

на 

Териториалните 

звена на 

изпълнителната 

власт.  

 

Провеждане на 

регионалните и 

секторните 

политики на 

територията на 

област Пловдив 

Намаляване на 

междурегионал

ните,вътрешно-

регионалните и 

междуобщинск

ите различия в 

икономическото 

социалното, 

културното и 

териториалното 

развитие. 

 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2030; 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г.; 

Национална 

стратегия за 

регионално 

развитие на 

Република 

България за 

периода 2012 - 

2022 г.; 

Събиране и 

анализиране на 

годишните 

доклади на 

териториалните 

звена на 

територията на 

област Пловдив. 

 

Работни срещи с 

представители на 

централната 

изпълнителна 

власт, 

териториалните 

звена и 

общинските 

администрации 

по актуални за 

По-добра 

отчетност 

на дейност- 

та на ТЗ на 

изпълнител

ната власт 

на 

територията 

на област 

Пловдив. 

По-добра 

координаци

я на 

дейността 

на ТЗ на 

територията 

на областта  

в 

сътрудничес

 15 бр. 

териториални 

звена, отчитащи се 

пред Областния 

управител чрез 

годишни и 

периодични 

доклади; 

 

 

0 бр. реализирани 

срещи бр. 

реализирани срещи 

30 бр. 

териториални 

звена, отчитащи 

се пред 

Областния 

управител чрез 

годишни и 

периодични 

доклади; 

 

 

 

бр. реализирани 

срещи бр. 

реализирани срещи 
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 областта 

проблеми. 

тво с 

местното 

самоуправле

ние и 

заинтересов

аните 

страни; 

3.  Създаване на 

условия за за 

постигане на 

устойчиво, 

интегрирнато и 

балансираното 

развитие на 

секторните 

полиники в 

област Пловдив 

 

 

 

 

 

3.1 Активна 

политика в 

сферата на 

социалните 

услуги и 

интегриране на 

уязвимите групи 

 

 

Взаимодействие 

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. 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2020; 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г. 

Активизиране на 

социалния диалог 

в рамките на 

тристранния 

съвет при 

провеждането на 

социалната 

политика на 

областно ниво. 

Подобряване на 

социалната 

сигурност на 

гражданите 

създаване на 

благоприятна и 

здравословна 

трудова среда за 

повишаване на 

жизнения 

стандарт. 

 

Организиране на 

заседания и 

работни срещи на 

Постоянната 

комисия по 

социалната 

Януари – 

декември 

Ефективно 

работещи 

Постоянна 

комисия по 

социална 

политика и 

Звено за 

мониторинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвен отчет 

за дейността на 

ПКСП и оценка. 

0 бр. заседания на 

ОСТС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. заседания на 

ПКСП. 

 

 

0 бр. годишен 

Провеждане на 

заседание на ОСТС 

по искане на 

членовете на 

Съвета съгласно 

правилника за 

провеждането му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. заседания на 

ПКСП. 
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политика;  

 

Обобщаване на 

годишни отчети 

и планове за 

дейността на 

общините; 

отчет за дейността 

на общините в 

ПКСП. 

 

1 бр. годишен отчет 

за дейността на 

общините в ПКСП. 

 3.2  Национална 

стратегия на 

Република 

България за 

приобщаване и 

участие на 

ромите 2021-

2030 

 

 

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. 

 

 

 

Януари – 

декември 

  

 

 

0 бр. заседания на 

ОССЕИВ; 

0 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 2019 г. 

към НССЕИВ. 

 

 

 

 

 

 

0 бр. организиране 

на кампания в 

област Пловдив за 

приобщаването на 

малцинствените 

групи. 

 

 

 

 

 1бр. 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 
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0 бр. подкрепа и 

участие в проекти 

за интеграция на 

малцинствените 

групи.  

 

групи. 

 

2 бр. подкрепа и 

участие в проекти 

за интеграция на 

малцинствените 

групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Активно 

политика за 

насърчаване на 

заеността, 

качеството на 

работна сила. 

 

 Подобряване на 

взаимодействиет

о между 

образователните 

институции и 

бизнеса. 

 

Подобпяване 

условията на 

труд 

 

Механизъм за 

съвместна работа 

на институциите 

по обхващане и 

задържане в 

образователната 

система; 

 

 

Повишаване на 

достъпа и 

качеството на 

образование чрез 

включване на 

Закон за 

предучилищното 

и училищното 

образование 

 

Закон за 

насърчаване на 

заетостта 

 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2030; 

 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г.; 

 

 

 

 

 

 

Кандидатстване с 

проекти по 

национални и 

оперативни 

програми; 

 

Провеждане на 

заседания на 

комисия по 

заетост към ОСР; 

 

 Изготвяне на      

Регионална 

програма за заетост 

на област Пловдив 

2021; 

 

Провеждане на 

проучване сред 

работодателите за 

потребностите от 

работна сила 

 

Участия в срещи 

във връзка с 

прилагане на 

ЗПУО; 

 

Срещи във връзка с 

прилагане на 

Механизъм за 

съвместна работа 

Януари – 

декември  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити нови 

работни места по 

национални и 

оперативни 

програми в 

Областна 

администрация 

Пловдив; 

 

Проведени 

заседания на 

Комисията по 

заетост; 

 

Проведени  

проучвания 

Установени 

устойчиви  

партньорства с  

институциите на 

територията на 

област Областта   

 

Организирани и 

проведени срещи 

на ОКЦ за 

изпълнение на 

механизма за 

обхват; 

 

Реализиран  

 

0 нови работни 

места по национални 

и оперативни 

програми в 

Областна 

администрация 

Пловдив; 

 

 

 

1 бр. Проведени 

заседания на 

Комисията по 

заетост; 

 

 

0 бр.Проведени  

проучвания 

Установени 

устойчиви  

партньорства с  

институциите на 

територията на 

област Областта   

 

 

0 бр. Организирани 

и проведени срещи 

на ОКЦ за 

изпълнение на 

механизма за обхват; 

 

3 нови работни 

места по 

национални и 

оперативни 

програми в 

Областна 

администрация 

Пловдив; 

 

 

 

3 бр. Проведени 

заседания на 

Комисията по 

заетост; 

 

 

2 бр. Проведени  

проучвания 

Установени 

устойчиви  

партньорства с  

институциите на 

територията на 

област Областта   

 

 

12 

бр.Организирани и 

проведени срещи 

на ОКЦ за 
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всички 

заинтересовани 

страни в 

образователния 

процес. 

на институциите по 

обхващане и 

задържане в 

образователната 

система; 

 

Съгласуване на 

държавния план 

прием за учебната 

2021-2022.; 

 

Разработване 

стратегически и 

планови документи; 

 

Провеждане на 

стажове и обучения 

на младежи. 

 

 

Оптимизиране на 

структурата и 

дейността на 

Областния съвет 

за условия на 

труд. 

 

 

 

Държавен план 

прием за учебната 

2020-2021г.; 

 

 

 

 

 

Разработени 

стратегически и 

планови 

документи; 

 

Преминали 

младежи  

на стаж в 

Областна 

администрация. 

 

Подобрени 

механизми за 

провеждане на 

диалог между 

социалните 

партньори на 

областно ниво. 

 

 

1 бр. Реализиран  

Държавен план 

прием за учебната 

2020-2021г.; 

1 бр. Одобрен 

държавен план-

прием за 2021-2022 

от ПК по Заетост 

към ОСР Пловдив 

 

0 бр. Разработени 

стратегически и 

планови документи; 

 

0 бр. Преминали 

младежи  

на стаж в Областна 

администрация. 

 

 

0 бр. заседания на 

ОСУТ; 

0 бр. годишен 

отчет за дейността 

на ОСУТ; 

0 бр. годишен 

доклад на 

Инспекция по 

труда Пловдив за 

2020г. 

изпълнение на 

механизма за 

обхват; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. Разработени 

стратегически и 

планови 

документи 

 

2 бр. Преминали 

младежи  

на стаж в Областна 

администрация. 

 

 

1 бр. годишен 

отчет за дейността 

на ОСУТ; 

 

1 бр. годишен 

доклад на 

Инспекция по 

труда Пловдив за 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Създаване 

на условия за 

координиране 

на младежката 

политикана 

територията на 

област Пловдив 

Национална 

стратегия за 

младежта 2021 – 

2030; 

 

 

 

Предприемане на 

действия за 

прилагане на 

политика за 

младежта 

 

 

Януари – 

Декември 

 

 

 

 

 

Разработен 

Областен план за 

младежта за 

2020 г.; 

Разработени 

общински 

планове за 

1 бр. Областен 

отчет за 

младежката 

политика за 2019 г. 

 

1 бр. Областен 

план за младежката 

1 бр. Областен 

отчет за младежта 

за 2020 г. по нова 

методика и 

формуляр на 

ММС; 
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3.5 

Образование и 

подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците в 

област 

Пловдив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за 

предучилищно и 

училищно 

образование и 

всички свързани 

с него 

нормативни 

документи; 

 

Закон за 

училищно и 

предучилищно 

образование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация и 

реализация на 

Областната 

стратегия за 

подкрепа за 

личностно 

развитие на 

децата и 

учениците на 

територията на 

област Пловдив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари – 

Декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младежта; 

Разработени 

отчети за 

извършените 

дейности през 

2019 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработванена 

Областна 

стратегия за 

подкрепа на 

личностното 

развитие на 

децата и 

учениците - 

Пловдив 

 

 

 

 

Сформиранена 

работна група за 

изготвяне на  

Анализ на 

състоянието и 

потребностите 

на децата и 

учениците от 

област Пловдив 

 

 

 

 

политика за 2020 

 

 

 

10 бр. общински 

отчети за 

младежката 

политика за 2020 

г.; 

 

0 бр.общински  

плана за 

Младежката 

политка в област 

Пловдив за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 бр. общински 

стратегии за 

подкрепа на 

личностно 

развитие на децата 

и учениците; 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр.  заседания на 

областния 

1 бр. план за 

младежката 

политика за 2020 

 

 

18 бр. общински 

отчети за 

младежката 

политика в област 

Пловдив за 2020 

г.; 

 

18 бр.общински  

плона за 

Младежката 

политка в област 

Пловдив за 2021 

г. 
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Април и 

Октомври 

2020  

координационен 

център, останалите 

не се състояха 

поради 

възникналата 

Ковид-19 

обстановка през м. 

март 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. участия 

 

 

 

 

 

 

 

2 бр. участия в 

Участи в 

седемнадесето 

годишното 

издание на форум 

„Национални дни 

на кариерата“ гр. 

Пловдив 

 

 

 

 

 

12 бр. заседания 

на Областния 

координационене 

център 

 

Работни срещи с 

представители на 

централната 

изпълнителна 

власт, 

териториалните 

звена и 

общинските 

администрации 

по актуални за 

областта 

проблеми.  

Януари – 

декември 

По-добра 

координация на 

дейността на ТЗ 

на територията 

на област 

Пловдив в 

сътрудничество 

с местното 

самоуправление 

и 

заинтересованит

е страни; 

15 бр. реализирани 

срещи бр. 

реализирани срещи  

25 срещи  бр.. 

реализирани 

срещи 
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4.Развитие на 

трансгранично, 

междурегионално 

двустряннао 

сътрудничество с 

цел развитие на 

област Пловдив в 

социално-

икономическата 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулиране 

развитието на 

различни 

териториални 

нива с цел 

поддържане на 

добри 

установени 

отношения с 

други държави 

и търсене на 

нови 

партньорства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споразумение за 

партньорство на 

Република 

България,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми, 

финансирани от 

държавния 

бюджет и 

директно от 

Европейската 

комисия (ЕК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

Януари – 

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари- 

Декември  

Подобрено 

взаимодействие 

за реализация на 

проекти и 

инициативи, 

свързани с 

развитието на 

област Пловдив 

и 

популяризиранет

о й в по-широк 

мащаб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. подкрепени 

инициативи и 0 бр. 

проекти. 

 

0 бр. участие в 

събития по 

изпълнението на 

Работната 

програма за 2021 г. 

на 

Комуникационната 

стратегия на РБ за 

ЕС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 бр. подкрепени 

инициативи и 2бр. 

проекти. 

 

Участие в 4 

събития по 

изпълнението на 

Работната 

програма за 2020 

г. на 

Комуникационнат

а стратегия на РБ 

за ЕС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Подобряване 

транспортното 

обслужване на 

населението и  

безопасността на 

движението. 

Подобряване  

транспортното 

обслужване на 

населението и 

безопасността 

на движението 

по пътищата на 

територията на 

Национална 

стратегия за 

подобряване на 

движението по 

тъпищата на 

Република 

България 2021-

2030 

Оптимизиране на 

Областната 

транспортна 

схема на област 

Пловдив. 

 

 

 

Януари – 

декември 

 

 

 

 

 

 

Подобряване на 

обществената 

услугата за превоз 

на пътнитци на 

територията на 

област Пловдви  

 

 

0 броя заседания 

на областната 

комисия по чл.11, 

ал. 1 от Наредба 

№2 на МТ 

- Издадени 

разрешения 0 броя 

  

1 броя заседания 

на областната 

комисия по чл.11, 

ал. 1 от Наредба 

№2 на МТ 

 издадени 

разрешения  
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област Пловдив  

 

 

 

 

 

 

Ангажиране на 

всички 

заинтересовани 

страни за 

провеждане на 

секторната 

политика по 

безопасност на 

движението. 

 

 

Наредба 2 

наредба № 2 от 

15 март 2002 г. 

за условията и 

реда за 

утвърждаване на 

транспортни 

схеми и за 

осъществяване 

на обществени 

превози на 

пътници с 

автобуси 

 

 

 

 

 

 

Организиране,  

администриране 

и 

популяризиране 

на информация 

чрез Областен 

съвет по 

безопасност на 

движението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

между всички 

заинтересовани 

страни за по-

ефективна пътна 

безопасност в 

област Пловдив. 

0 бр. издадени  

разрешения от 

Областния 

управител на 

кметове на общини 

за Спешна мярка 

относно 

транспорта 

 

 

 

0 бр. Областен 

съвет по 

безопасност на 

движението 

 

 

 

0 бр. отчет по 

безопасност на 

движението в 

област Пловдив. 

 

 

0бр. участия в 

национални и 

местни кампании 

по БДП. 

 

 

0 бр. издадени  

разрешения от 

Областния 

управител на 

кметове на 

общини за 

Спешна мярка 

относно 

транспорта 

 

4 бр. Областна 

комисия 

безопасност на 

движението 

 

2 бр. отчет по 

безопасност на 

движението в 

област Пловдив. 

 

2 бр. участия в 

национални и 

местни кампании 

по БДП. 

 

 

6. Създаване на 

планова основа 

за изграждане и 

реконструкция 

на пътна 

инфраструктура 

и създаване на 

нова такава в 

област Пловдив. 

Развитие и 

модернизация 

на 

транспортната 

техническата 

инфраструктура 

 

Програма на 

правителството 

на Република 

България.  

Споразумение за 

партньорство на 

Република 

България, 

очертаващо 

помощта от 

Европейските 

структурни и 

инвестиционни 

Подобряване на 

експлоатационно

то състояние на 

републикански 

път I-6 „София – 

Карлово – 

Бургас“ от км 

242+860 до км 

254+340 и от км 

256+900 до км  

264+840 –в 

участъка от 

разклон за с. 

Януари –  

Декември 

Искане за 

включване в 

инвестиционната 

програма на 

агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

през 2020 г. за 

проектиране и 

строителство 

Включване в 

инвестиционната 

програма на 

агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

през 2021 г. за 

проектиране и 

строителство. 
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фондове по 

Оперативни 

програми 

Певците до 

начало на гр. 

Карлово ; 

Изготвено ново 

задание за 

проектиране на 

съществуващ 

околовръстен път 

на гр. Пловдив – 

привеждане към 

габарит Г23,5 

участъци: Път II-

86 „(Път I-8 

„Пазарджик – 

Пловдив) – 

Асеновград – 

Смолян от км 

0+000 до км. 

14+600 Път III-

805 (Път I-8 

„Пазарджик – 

Пловдив) – ПВ 

Царацово – 

Съединение от 

км 0+000 до км 

4+120 

Подновяванепро

цедурата пред 

МРРБ за 

одобряване на 

парцеларния 

план, на база на 

който трябва да 

се извърши 

отчуждаването 

на частите от 

засегнатите 

имоти. 

Изпълнение на 

предвидените 

процедури. 

 

Изграждането на 

локалните платна 

към 

Републиканския 

път „Пловдив – 

Асеновград“; 

Изпълнение на 

строителните 

работи по 

проекта 

Изпълнение на 

строителните 

работи по проекта 

 

 

Изграждането на  

участъка от 

републикански 

път ІІ-56, от път 

І-8, при пътен 

възел „Скобелева 

майка” до път ІІ-

86 Пловдив – 

За 

окончателното 

затваряне на 

околовръстния 

път на град 

Пловдив е 

изработен 

проект, 

Изпълнение на 

предвидените 

процедури. 
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Асеновград – 

Смолян 

(югоизточен 

обход на гр. 

Пловдив) от км. 

96+900 до км. 

104+033, обявен 

от министерския 

съвет за 

национален 

обект; 

 

включващ 

парцеларен план 

и инвестиционен 

проект за 

изграждането на  

участъка. 

-Републикански 

път ІІІ-642 

„Хисаря- 

Калояново ” - 

ЖП  надлез при 

км. 15+000 и 

пътна  варианта; 

 

Подновяванепро

цедурата пред 

МРРБ за 

одобряване на 

парцеларния 

план, на база на 

който трябва да 

се извърши 

отчуждаването 

на частите от 

засегнатите 

имоти. 

Изпълнение на 

предвидените 

процедури. 

 

- Удвояване и 

реконструкция на 

Път ІІ-64 

„Карлово- 

Калояново – с. 

Труд – Пловдив” 

в участъка  от   

разклон за с. 

Калояново до с. 

Труд от км 35,920 

до км  48,200  с 

дължина 12,280 

км; 

Открита 

обществена 

поръчка за 

„Изработване на 

технически 

проект и ПУП-

парцеларен план 

за обект: 

Околовръстен 

път на гр. 

Пловдив – 

привеждане към 

габарит Г 23,5 и 

локални платна 

по три 

обособени 

позиции“ 

Изпълнение на 

предвидените 

процедури. 
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7. Дейности за 

опазване на 

околна среда, 

превантивна 

дейност за 

повишаване 

сигурността на 

населението и 

ефективно 

действие при 

кризи, бедствия 

и аварии. 

Опазване на 

природната 

среда, 

превенция 

срещу бедствия 

и овладяване на 

кризисни 

ситуации в 

област Пловдив 

Закон за защита 

при бедствия и 

Закон за водите 

1.Участие в 

междуведомствен

и проверки по 

ЗВ, ЗООС, ЗЗБ 

 

Януари – 

декември 

 

 

 

 

1.Изготвени 

констативни 

протоколи и 

доклади 

0 броя протоколи, 

0броя доклади 

 

 

брой протоколи, 

броя доклади 

 

 

2.Участие в 

работни срещи 

по проблеми, 

свързани с 

околната среда 

2.Организирани 

срещи 

0 брой 

организирани 

срещи 

брой 

организирани 

срещи 

3.Реализиране на 

инициативи за 

опазване на 

околната среда 

3.Реализирани 

инициативи 

0 брой 

реализирани 

инициативи 

брой реализирани 

инициативи 

4.База данни за 

подадени 

искания от 

общините към 

МКВПМС 

4.Актуална 

информация за 

исканията от 

общините 

0 броя заседания 0 броя заседания 

8. Повишаване 

на енергиината 

ефективност в 

съответстви с 

приоритетите на 

ЕС и Република 

България за 

качеството на 

въздуха и 

намаляване на 

емисиите на 

парниковите 

газова 

Подпомагане на 

провеждането 

на 

националната 

политика в 

сферата на 

енергийната 

ефективност на 

територията на 

област 

Пловдив. 

Национална 

програма за 

развитие: 

България 2020; 

Национален 

план за действия 

за енергията от 

възобновяеми 

източници; 

Национална 

програма за  

енергийна 

ефективност.на 

многофамилни 

жилищни сгради 

Способстване на 

провеждане на 

националната 

политика в 

сферата на 

енергийната 

ефективност и 

възобновяемите 

източници на 

енергия на 

областно ниво. 

Януари – 

Декември 

Организиране, 

администриране и 

провеждане на 

заседания на 

комисията към 

Областния 

управител по 

Национална 

програма за  

енергийна 

ефективност 

.на 

многофамилни 

жилищни сгради 

Проведени броя 

заседания на 

комисията по 

НПЕЕ,  

разгледани  

преписки, 

изготвени 

протоколи за 

контрол на Анекси 

към договори за 

целево 

финансиране, 

както и протоколи 

за проверени 

Приложения 5 от 

Методическите 

указания. 
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9.Актуализиране 

на процесите по 

стопанисване, 

управление и 

разпореждане на 

държавната 

собственост на 

територията на 

област Пловдив, 

при спазване на 

принципите на 

законност. 

 

 

 

Защита на 

държавната 

собственост и 

обществения 

интерес на 

територията на 

област 

Пловдив. 

 

Ефективно 

управление и 

разпореждане с 

държавната 

собственост 

 

 

Действащи 

нормативни 

актове; 

 

  

Закон за 

държавната 

собственост 

 

Правилник за 

прилагане на 

Закона за 

държавната 

собственост 

 

Актуване на 

имоти ДС 

 

 

 

 

 

 

 

януари- 

декември 

 

Защита и 

гарантиране 

интересите на 

държавата 

 

 

Създаване на 

условия за 

ефективно 

управление на 

имоти ДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр. съставени АДС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бр. съставени 

АДС; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отписване на 

имоти ДС с 

отпаднало 

основание за 

актуване като ДС 

бр. заповеди 

за деактуване 

бр. заповеди 

за деактуване 

Поддържане на 

регистри за 

имотите ДС 

100% 

актуализира 

ни 

регистри 

100% 

актуализира 

ни 

регистри 

Изземване на 

държавни 

имоти,които се 

владеят или 

държат без 

основания 

бр. имоти бр. имоти 

Предоставяне на 

имоти ДС в 

управление на 

общини, 

ведомства и др. 

бр. имоти бр. имоти 

Продажба на бр. имоти бр. имоти 
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имоти ДС 

Прехвърляне на 

имоти ДС в 

собственост на 

общини 

бр. 

прехвърлен 

и имоти 

бр. 

прехвърлен 

и имоти 

Заседания на 

Комисията по 

разпореждане с 

недвижими 

имоти - частна 

държавна 

собственост на 

територията на 

област 

бр. заседания на 

комисията 

бр. заседания на 

комисията 

Заседания на 

Комисията за 

управление, 

контрол, 

опазване и 

стопанисване на 

имотите - 

държавна 

собственост под 

управление на 

Областния 

управител 

бр. заседания на 

комисията 

бр. заседания на 

комисията 

Закон за водите Провеждане на 

процедури 

запрехвърляне на 

язовири 

вуправление на 

държавата 

 Ефективно и 

законосъобразно 

управление на 

язовири. 

бр. 

процедури по 

прехвърляне 

на язовири 

бр. 

процедури по 

прехвърляне 

на язовири 
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10.Подобряване 

качеството на 

административн

ото обслужване 

за гражданитеи 

бизнеса, в това 

число развитие 

на електронното 

управление” 

Достъпност и 

законност при 

предоставянето 

на 

административн

и услуги за 

държавна 

собственост. 

Административн 

опроцесуален 

кодекс 

 

Наредба за 

админстративно 

то обслужване 

 

 

 

 

Общ брой 

предоставени 

услуги 

 

 

Януари 

Декември 

Качествено и в 

срок 

предоставени 

услуги на 

гражданите. 

 

 

 

 

 

 

общ бр. услуги 

 

 

 

 

 

 

 

общ бр. услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справки по 

регистри и книги 

за имоти - частна 

и публична 

държавна 

собственост 

бр. справки бр. справки 

 

 

 

 

 

 

 

Издаване на 

удостоверение за 

наличие или 

липса на акт за 

държавна 

собственост на 

имот или за 

отписване на 

имота от 

актовите книги 

бр. издадени 

удостоверения 

бр. издадени 

удостоверения 
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Издаване на 

заверени копия 

от договори, 

заповеди и други 

документи от 

интерес на 

физическите и 

юридическите 

лица, от архив 

"Държавна 

собственост" 

бр. документи бр. документи 

Издаване на 

удостоверение за 

наличие или 

липса на 

претенции за 

възстановяване 

на собствеността 

бр. издадени 

удостоверения 

 

 

 

 

 

 

бр. издадени 

удостоверения 

 

 

 

 

 

 

Съставяне на акт 

за поправка на 

акт за държавна 

собственост 

 

бр. актове за 

поправка 

 

 

 

 

 

бр. актове за 

поправка 

 

 

 

 

Позволително за 

ползване на 

лечебните 

растения 

 

бр. позволителни 

 

 

 

 

бр. позволителни 
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11. Подобряване 

на 

взаимодействиет

о между 

държавната, 

местната власт, 

бизнеса и 

гражданското 

общество за 

ограничаване на 

корупцията в 

област Пловдив 

 

 

 

Гарантиране на 

правовия ред, 

борбата с 

престъпността и 

ограничаване на 

корупцията на 

територията на 

област Пловдив 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г.; 

 

Закон за 

противодийстви 

ена корупцията и 

отнемана на 

незаконо 

придобито 

имущество 

Ефективно 

сътрудничество и 

координация 

между 

институциите на 

територията на 

област Пловдив; 

регламентиране 

на ясни правила 

за 

взаимодействие 

между 

гражданите и 

служителите в 

администрацията

; прозрачност на 

управленските 

процеси при 

предоставяне на 

публичните 

услуги 

януари- 

декември 

Ограничаване на 

рисковете за 

допускане на 

корупция и 

конфликт на 

интереси чрез 

усъвършенстван

е и прилагане на 

регулаторни, 

административн

и, контролни и 

административн

о-наказателни 

механизми за 

превенция и 

противодействие 

на корупцията 

 

Повишаване 

нивото на 

експертния 

капацитет чрез 

специализирани 

обучения 

 

бр. сигнали за 

корупция, 

постъпили през 

2021 г., поради 

което  

1 бр. проведени 

заседания на 

Областния 

обществен съвет за 

противодействие и 

превенция на 

корупцията  - гр. 

Пловдив 

 

 

Периодични 

заседания на 

Областния 

обществен съвет 

за 

противодействие 

и превенция на 

корупцията  - гр. 

Пловдив 

 

 

12.Повишаване  

ефективността  

на 

административн

ия контрол по 

законо-

съобразност на 

актовете на 

местната 

администрация 

 

Гарантиране на 

конституционн

ите права  на 

гражданите, 

Изборен процес 

Изборен 

кодекс,Закон за 

администра-

цията, ЗМСМА,  

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г. 

 Поддържане на 

система за 

контрол на 

процеса на 

осъществяване на 

контрол върху 

решенията на 

общинските 

съвети; 

 

януари- 

декември 

Законосъобразно

ст на актовете на 

18 общ. съвета 

-1.1. Намаляване 

броя на 

върнатите за 

преразглеждане 

решения на 

общинските 

съвети; 

-1.2. Намаляване 

броя на 

решенията на 

общинските 

съвети, внесени 

в  

съда 

3953 бр. 

проконтролирани 

решения на 

общински съвети 

 

51бр. върнати за 

преразглеждане 

решения на 

общинските съвети 

– 0.01% спрямо 

общия брой 

6 бр. оспорени по 

съдебен ред 

решения на 

общинските съвети 

0.002 % спрямо 

общия брой 

4000 бр. 

проконтролирани 

решения на 

общински съвети 

 

Брой върнати за 

преразглеждане 

решения на 

общинските 

съвети – 0.02% 

спрямо общия 

брой 

Брой оспорени по 

съдебен ред 

решения на 

общинските 

съвети 0.002 % 
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спрямо общия 

брой 

Извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските 

съвети чрез 

циркулярни 

писма; 

януари- 

декември 

Подобряване на 

превантивния 

контрол  

7 бр. указателни 

писма  за 

извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските съвети 

 

 

1 брой частичен 

избор 

4 бр. указателни 

писма  за 

извършване на 

методическа 

подкрепа на 

общините и 

общинските 

съвети 

 

2 броя проведени 

изборни процеса  

Проверка и 

анализ на 

предписаното 

премахване на 

незаконосъобраз

ните регулаторни 

режими 

30 ноември 0 0 0 

Оповестяване  на 

актовете на 

областна 

администрация 

януари- 

декември 

Подобряване на 

достъпа до 

информация 

Текущо 

оповестяване на 

върнатите за ново 

разглеждане 

решения на 

общинските съвети 

и оспорените по 

съдебен ред чрез 

публичен регистър 

на сайта на 

Областна 

администрация  

 

Месечно 

оповестяване на 

върнатите за ново 

разглеждане 

решения на 

общинските 

съвети и 

оспорените по 

съдебен ред чрез 

публичен 

регистър на сайта 

на областна 

администрация 

13.Подобряване 

на дейността по 

процесуално 

представителств

о и защита на 

интересите на 

държавата 

Защита на 

обществения 

интерес 

Гражданско- 

процесуален 

кодекс 

 

Административн

о-процесуален 

кодекс 

Периодични и 

годишни отчети 

за  брой на 

образувани дела, 

по които е 

реализирано 

процесуално 

януари- 

декември 

Поддържане на 

процента на 

спечелените в 

полза на 

Държавата дела, 

спрямо 

загубените дела 

в рамките над 60 

3 бр. годишни 

отчети за брой на 

образувани 

съдебни 

производства по 

граждански и 

административни 

дела 

3 бр. годишни 

отчети за брой на 

образувани 

съдебни 

производства по 

граждански и 

административни 

дела 
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представителство % 

Периодични 

справки за 

водените от 

администрацията 

дела 

през 3 

месеца 

 

 

Подобряване на 

отчетността  

 

 

3 броя периодични 

справки 

3 броя 

периодични 

справки 

Провеждане на 

практически 

дискусии по 

правни казуси 

 

януари- 

декември 

Повишаване на 

практическите 

знания на 

юристите в 

администрацият

а, чрез 

споделяне на 

опит 

2 бр. проведени и 

протоколирани 

работни срещи на 

юристите за 

повишаване на 

практическите 

знания чрез 

споделяне на опит 

4 бр. проведени и 

протоколирани 

работни срещи на 

юристите за 

повишаване на 

практическите 

знания чрез 

споделяне на опит 

14. Подобряване 

на достъпа до 

информация и 

качеството на 

публичните 

услуги с 

ориентация към 

потребностите 

на гражданите, 

бизнеса и 

администрацият

а 

Модернизация 

на 

администрацият

а чрез 

въвеждането и 

прилагането на 

информационни

те 

технологии, 

електронизация 

на 

административн

ите 

услуги и 

изграждане 

на електронна 

област съгласно 

изискванията на 

Закона за 

електронното 

управление. 

Програма за 

управление на 

Правителството 

на Република 

България за 

периода 2017-

2021 г. – част 

„Административ

на тежест и 

електронно 

управление“; 

 

 

Подобряване 

функционалностт

а на официалния 

сайт на 

администрацията 

с цел 

предоставяне  на 

полезна и пълна 

информация на 

потребителите на 

услуги. 

31.12.2020 Повишена 

информираност 

на обществото за 

ролята и 

отговорността на 

Областния 

управител. 

бр. 

Актуализирани 

рубрики 

 

бр. посещения  

30 бр. 

Актуализирани 

рубрики 

 

Над 100 000 бр. 

посещения 

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 

администрацият

а. 

Услугата е 

работоспособна. 

Извършват се 

проверки от 

граждани и 

институции. 

Създадена 

възможност за 

проследимост на 

статуса на услугата 

и прозрачност в 

работата на 

Услугата е 

работоспособна. 

Извършват се 

проверки от 

граждани и 

институции. 

Създадена 

възможност за 

проследимост на 

статуса на 

услугата и 

прозрачност в 
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администрацията. работата на 

администрацията. 

Осигурени 

възможности за 

изтегляне на 

електронни 

формуляри за 

предоставяните 

услуги. 

Работещ портал за 

достъп до услуги с 

КЕП. Осигурен 

достъп чрез 

интернет 

страницата до 

формуляри на 

всички услуги 

Работещ портал за 

достъп до услуги 

с КЕП. Осигурен 

достъп чрез 

интернет 

страницата до 

формуляри на 

всички услуги 

Прилагане на 

процедури и 

мерки за 

осигуряване на 

качество, 

надеждност на 

работните 

процеси  и 

информационнат

а сигурност 

31.12.2021 Повишаване на 

качеството на 

услугите и 

информационнат

а сигурност  

Качеството на 

услугите и 

информационната 

сигурност се 

поддържат на 

предписаното 

ниво. 

Качеството на 

услугите и 

информационната 

сигурност се 

поддържат на 

предписаното 

ниво. 

15.Усъвършенст

ване на 

системата за 

финансово 

управление и 

контрол на 

Областна 

администрация 

–Пловдив 

Постигане на 

адекватна и 

ефективна 

системата за 

финансово 

управление и 

контрол в 

съответствие с 

измененията в 

нормативната 

уредба 

Закон за 

финансово 

управление и 

контрол в 

публичния 

сектор; 

Закона за  

държавния 

бюджет на РБ за 

2021 г.; Закон за 

обществените 

поръчки, Закон 

за 

счетоводството 

Повишаване на 

административни

я капацитет в 

областта на 

публичните 

финанси; 

Ефективен 

контрол на 

възлагането и 

изпълнението на 

обществени 

поръчки на база 

оценка на риска; 

 

януари- 

декември 

Оптимизиране 

на разходите; 

оптимизиране на 

контрола върху 

нефинансовата 

дейност 

 

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. 
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16. Финансова 

дисциплина и 

стриктно водене 

и отчетност на 

счетоводните 

процеси 

Създаване на 

условия за 

ефективно и 

ефикасно 

водене на 

счетоводната и 

отчетна 

документация 

по доброто 

финансово 

управление. 

Закон за 

счетоводството; 

Закона за  

държавния 

бюджет на РБ за 

2021 г. 

Добро финансово 

управление, 

прозрачност и 

ясна отчетност 

януари- 

декември 

Добро 

финансово 

управление, 

прозрачност и 

ясна отчетност 

100 % касово 

изпълнение на 

бюджета спрямо 

утвърдения план 

 

Редовна отчетност 

100 % касово 

изпълнение на 

бюджета спрямо 

утвърдения план 

 

Редовна 

отчетност 

17.Ефективно 

управление на 

човешките 

ресурси чрез по- 

добра 

съгласуваност 

на целите на 

областната 

администрация 

и работните 

планове, 

кариерното 

развитие и 

повишаване на 

компетентностт

а на 

служителите 

Повишаване на 

компетентностт

а, кариерното 

развитие  и 

мотивацията на 

служителите в 

Областна 

администрация- 

Пловдив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба за 

условията и реда 

за оценяване 

изпълнението на 

служителите в 

държавната 

администрация 

(НУРОИСДА) 

Постановление 

на Министерски 

Съвет № 

129/26.06.2012г. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 януари – 

31 януари 

 

 

 

 

 

 

 

 

Януари-

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурена 

съгласуваност 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 

индивидуалния 

работен план и 

на показаните 

компетентности. 

относно 

работата на 

оценяваните 

Кариерно 

развитие на 

служителите 

 

Повишаване на 

0% съгласуваност  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. подадени  

възражения от 

оценяваните 

служители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

съгласуваност 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр. подадени  

възражения от 

оценяваните 

служители 
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Повишаване в 

ранг и длъжност 

служителите в 

ОА – Пловдив 

 

Участие на 

служителите от 

ОА в 

специализирани 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Януари 

 

 

 

 

Януари – 

декември 

 

 

професионалнат

а 

Компетентност 

на служителите 

в ОА. 

 

 

 

 

 

5 бр. служители – 

повишени в ранг  

 

 

 

0бр. служители, 

преминали 

обучение чрез 

ИПА; 

0 бр. служители, 

посетили семинар; 

 

 

 

 

 

 

5 бр. служители – 

повишени в ранг  

 

 

 

20 бр. служители, 

преминали 

обучение чрез 

ИПА; 

 

10 бр. служители, 

посетили 

семинар; 

18. Извършване 

на повторна 

самооценка по 

модела на 

европейския 

модел за 

качество CAF 

/Common 

Assessment 

Framework/ 

Закона за 

администрацият

а; 

Споразумение 

РД-39-

46#3/13.09.2016

г. с Института 

по публична 

администрация 

при реализация 

на проект 

BG05SFOP001-

2.002-0001 

„Въвеждане на 

Общата рамка 

за оценка (CAF) 

в 

администрации

те“ 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 

2014-2020 

Извършване на 

самооценка на 

администрацията, 

набелязване на 

мерки за 

подобрение,срок

ове за тяхното 

изпълнение и 

отговорни лица. 

Април юни Подобряване 

дейността на 

организацията   

Внедрена система 

за управление на 

качеството - CAF 

Наблюдение на 

напредъка и 

извършване на 

повторна 

самооценка по 

модела CAF 
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19.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 

уредба. 

Закон за достър 

до обществена 

информация  

Периодично 

публикуване на 

интернет 

страницата на 

ОА Пловдив на 

обществената 

информация от 

дейността на 

административна

та структура. 

Публикуване на 

ежегодния отчет 

на 

администрацията 

по постъпилите 

заявления по реда 

на ЗДОИ и 

произнасяне по 

тях. 

 

 

Януари-

Декември 

Произнасяне по 

постъпилите 

заявления в 

рамките на 

законоустановен

ите срокове. 

 

 

бр. 

заседания на 

комисията по 

ЗДОИ 

5 бр. заседания. 

1бр. годишен 

отчет 
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20 . Подобряване 

организация и 

дейносття между 

институциите  

касаещи 

процесите за 

ограничаване 

разпространетие

то на  COVID-19 

Защита 

здравето и на 

жителите на 

област Пловдив 

Национален 

план на 

Република 

България за 

готовност при 

пандемия 

 

Заповед на 

министъра на 

здравеопазванет

о 

 

 Провеждане на 

заседания на 

областния 

кризисен щаб 

 

Създаване на 

тематични 

работни групи 

 

Контрол по 

изпълнение на 

разпоредедните 

нормативни 

актове за 

ограничаване на 

разпростаренетит

о на COVID-19 

 

 

 

 

 

Януари - 

декември 

 

ограничаване на 

разпростаренети

то на COVID-19 

и минимизирне 

на последиците 

в раазличините 

сфери ва 

социално-

икономическия 

живот 

 

 

бр. заседания на 

областния 

кризисен щаб 

  

 

 

 

 

 

 

 

бр. заседания на 

областния 

кризисен щаб 

  

 

21.Произвежда- 

не на избори за 

народни 

представители 

 

произвеждане на 

избори за 

призидент и 

вицепрезидент 

на Република 

България 

Организоционн

о-техническо 

обезпечение на 

изборния 

процес 

 

Изборен кодекс  

 

Указания и 

решения на 

Министерско 

съвет  

 

 

Указания и 

решения на ЦИК 

 

Осигуряване на 

райботния процес 

по  

Организоционно-

техническо 

обезпечение на 

изборния процес 

Януари-

декември 

Създаване на 

условия за 

нормално 

протичане на 

работния процес 

 

 

0 бр. писма, 

заповеди  

 

 

22. Провеждане 

на 

Преброяването на 

населението и 

жилищния фонд-

2021 г.  

Реализиране на 

преброяването в 

областта в 

съответствие с 

Програмата на 

преброяването, 

инструкциите 

на председателя 

на НСИ и 

решенията на 

ЦКП; 

 

Закон за 

преброяване на 

населението и 

жилищния фонд 

в република 

българия през 

2021 г. 

 

Правилник 

за организацията 

на дейността на 

Областната 

преброителна 

Съдействие за 

провеждане на 

преброяването в 

областта в 

съответствие с 

Програмата на 

преброяването, 

инструкциите на 

председателя на 

НСИ и 

решенията на 

ЦКП; 

 

Януари - 

Декември 

Реализиране на 

преброяването в 

областта в 

съответствие с 

Програмата на 

преброяването, 

инструкциите на 

председателя на 

НСИ и 

решенията на 

ЦКП; 

 

Бр. заседания  

 

Бр. доклади 

 

Бр. писма 
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комисия за 

провеждане на 

Преброяването на 

населението и 

жилищния фонд 

през 2021 година, 

определена със 

Заповед № РД – 

05- 292 / 

09.06.2020 Г. на 

председателя на 

НСИ 

 

 

Утвърдил: /п/ 

Дани Каназирева  

Областен управител на област Пловдив 

 

Съгласувал: /п/ 

Инж. Йордан Кюмюрджиев 

Секретар на област Пловдив 

 

Изготвили: 

Гергана Стоянова– началник на отдел КЕИ /п/ 

Ема Дочкова – началник на отдел ПАК /п/ 

Анжела Костадинова – началник на отдел ДССР /п/ 

Мария Козарева – главен счетоводител /п/ 

Венелин Христов – главен експерт ИО /п/ 

Тихомира Кулинса– старши експерт ЧР /п/ 

Ива Кирова – финансов контрольор /п/ 


