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УТВЪРДИЛ:  (п) 

НЕВЕНА ПЕТКОВА 

Областен управител на област Габрово 

                                                                                                                    

Цели на администрацията за 2020 г.  

Наименование на администрацията: Областна администрация - Габрово 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2020 г. Стратегически цели Стратегически 

документ 

Дейности Срок 

 

Очакван 

резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

Индикатор за целево 

състояние 

1. Осигуряване на 

добро управление 

на ОА -  Габрово и 

добро 

административно 

обслужване 

  

 І. Подобряване процеса на 

управление на Областна 

администрация – Габрово 

и повишаване доверието 

на обществеността 

 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

 

Програма за 

управление на 

правителството 

2017-2021 

 

Актуализирана 

стратегия за 

развитие на 

 1.  Функции на 

финансов контрольор 

и заместващ 

финансов контрольор, 

с осъществяване на 

предварителен 

контрол и изготвяне 

на необходимите за 

това документи 

януари – 

декември 

2020 г. 

 

 

Осъществяване 

на ефективен 

контрол върху 

разходите 

Брой контролни 

листи - 0 

 

Брой контролни листи за 

всички необходими случаи 

 

Поддръжка на актуален 

регистър на финансовия 

контрольор   
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електронното 

управление в 

Република 

България 2020 – 

2023 г. 

 

Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 

2014-2020 

2. Управление на 

риска (Комисия по 

управление на риска) 

 

януари – 

декември 

2020 г. 

 

Повишаване 

ефективността на 

работа в 

администрацията 

Работни срещи; 

 

Поддържане на 

риск-регистър; 

 

Отчети на 

дирекции 

АКРРДС и 

АПОФУС  

Работни срещи-мин 2 бр. 

 

Риск-регистър – 1 бр. 

 

 

Отчети на дирекции 

АПОФУС и АКРРДС –     2 

бр. 

   3. Планиране и 

отчитане дейността на 

ОА 

до 29 

февруари 

2020 г. 

Повишаване 

ефективността на 

работа в 

администрацията

; 

Стриктно 

спазване на 

утвърдени ВНД 

за планиране и 

отчитане 

 

Отчет за 

дейността на ОА 

за 2019 г.; 

Аналитичен 

доклад за 

дейността на ОА 

за 2019 г.; 

Разработени цели 

на ОА за 2020 г.; 

Изготвен годишен 

план за дейността 

на ОА за 2020г. 

Изготвен отчет за дейността 

на администрацията за 2019 

г. – 1 бр. 

Изготвен Аналитичен 

доклад за дейността на 

администрацията за 2019 г. 

за сайта на ОА 

Разработени цели на ОА за 

2020 г.  

Изготвен годишен план за 

дейността на 

администрацията за 2020г. – 

1 бр. 

   4. Предоставяне на 

административни 

услуги, съгласно 

ИИСДА, за 

направление 

„Държавна 

собственост” 

 

януари – 

декември 

2020 г. 

 

Повишаване 

ефективността на 

административно

то обслужване 

Брой 

предоставени 

административни 

услуги - 0 

 

Брой предоставени 

административни услуги по 

видове: 

 -Справки по регистри и 

книги за имоти – частна и 

публична държавна 

собственост; 

-Издаване на удостоверения 

за наличие или липса на 

АДС на имот; 

-Издаване на заверени копия 

от договори, заповеди и др. 

документи от интерес на 

физически и юридически 
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лица от архив „Държавна 

собственост”; 

-Издаване на удостоверение 

за наличие или липса на 

претенции за 

възстановяване на 

собствеността  

   5. Въвеждане на 

„Обща рамка за 

самооценка“ (CAF) 

януари – 

декември 

2020 г. 

 

Приложени 

принципи на 

цялостно 

управление на 

качеството в 

публичния 

сектор  

Внедрена „Обща 

рамка за 

самооценка“ 

(CAF) в ОА 

Габрово - 0 

Внедрена „Обща рамка за 

самооценка“ (CAF) в ОА 

Габрово – 1 бр. 

   6. Организиране на 

специализирани 

обучения за 

повишаване 

компетенциите на 

служителите. 

Изготвяне на 

годишния план за 

обучения 

януари-

декември 

2020 г. 

Подобрено 

управлението на 

човешките 

ресурси и 

укрепване на 

административни

я капацитет 

Брой обучени 

служители – 0 

 

Бр.обучения - 0 

Брой обучени служители – 

мин 5. 

 

Бр.обучения - мин. 5  

   7. Провеждане на 

националната 

политика свързана 

със Стратегията за 

развитие на 

електронното 

управление в 

РБългария -  

усъваршенстване и 

развитие на 

административните 

процеси и дейности, 

както и предлаганите 

услуги в контекста на 

януари-

декември 

2020 г. 

Тествани и 

внедрени нови 

модули за 

подобряване на 

административна

та дейност и 

предлаганите 

административни 

услуги 

(системата 

Акстър уеб 

услуги, която 

включва 

модулите Е-

0 

 

Внедрен, тестван и работещ 

Акстър Бекъп 

 

Внедрен, тестван и работещ 

Акстър модул Е-

Автентикация и  

Е-връчване  
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Е-управление в ОА 

Габрово 

Автентикация и 

Е-връчване) 

   8. Осъществяване на 

текущ сроков контрол 

с цел намаляване броя 

на просрочените 

преписки 

 януари-

декември 

2020 г. 

Намаляване броя 

на пресрочените 

преписки. 

 

Относителен дял 

на приключените 

в срок преписки 

спрямо общия бр. 

регистрирани 

преписки – 0% 

Относителен дял на 

приключените в срок 

преписки спрямо общия бр. 

регистрирани преписки.  - 

мин.96% 

   9. Провеждане на 

последователна и 

прозрачна политика 

за  поддържане на  

добро финансово 

управление и контрол 

на публичните 

средства при засилена 

финансова 

дисциплина 

януари-

декември 

2020 г. 

Постигане на 

ефективно, 

ефикасно и 

икономично 

разходване на 

бюджетния 

ресурс и поети 

нови 

ангажименти и 

задължения 

които са 

финансово 

обезпечени 

 Бр. отчети - 0 Бр. отчети -  мин. 10 

   10. Провеждане на 

процедури по ЗОП  

 

януари-

декември 

2020 г. 

Законосъобразно 

и целесъобразно 

разходване на 

бюджетни 

средства 

Законосъобразно 

провеждане на 

процедури по 

ЗОП 

Брой проведени 

процедури и 

сключени 

договори за 

възлагане на 

обществени 

поръчки - 0 

 Брой проведени процедури 

и сключени договори за 

възлагане на обществени 

поръчки 

   11. Издаване на 

удостоверение по чл. 

3, ал. 1 от 

Конвенцията за 

премахване на 

изискването за 

легализация на 

януари-

декември 

2020 г. 

Издадени  

удостоверения 

APOSTILLE  

Брой обработени 

заявления – 0  

 

Брой издадени 

удостоверения - 

0 

Брой обработени 

заявления  

 

Брой издадени 

удостоверения  
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чуждестранни 

публични актове - 

APOSTILLE 

2. Постигане на  

информираност и 

прозрачност 

относно дейността 

на Областна 

администрация   

 І. Подобряване процеса на 

управление на Областна 

администрация – Габрово 

и повишаване доверието 

на обществеността 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

 

Програма за 

управление на 

правителството 

2017-2021 

1. Провеждане на 

регулярни работни и 

информационни 

срещи за 

информиране на 

обществеността  за 

дейносттите на 

администрацията 

януари – 

декември 

2020 г. 

Повишена 

информираност 

на 

обществеността   

Брой проведени 

работни и 

информационни 

срещи - 0 

  

 Брой работни и 

информационни срещи – 

мин 5 бр. 

2. Изграждане на 

партньорства и обмен 

на опит и добри 

практики на различни 

нива за 

популяризиране 

дейността на ОА 

януари – 

декември 

2020 г. 

Постигнато 

високо ниво на 

прозрачност в 

публичния 

сектор 

Брой осъществени 

взаимодействия с 

адм.стр-ри, 

местна власт, 

НПО, медии - 0 

 Брой осъществени 

взаимодействия с адм.стр-

ри, местна власт, НПО, 

медии – 

мин 5 бр. 

3. Постоянно 

актуализиране на 

информацията на 

сайта на ОУ – 

Габрово 

януари – 

декември 

2020 г. 

Поддържане в 

актуално 

състояние 

съдържанието на 

уеб-сайта 

Актуална 

информация на 

уеб-сайта на ОА  

в началото на 

2020 г. 

Актуална информация на 

уеб-сайта на ОА към края на 

2020 г. 

   4. Създаване на 

цялостна организация 

на приемните дни на 

Областен управител и 

Заместник – областни 

управители 

януари – 

декември 

2020 г. 

Създаване на 

цялостна 

организация на 

приемни дни /в 

съответствие с 

решенията на ОУ 

и ЗОУ/ и водене 

на регистър за 

дейността  

Брой проведени 

приемни/ 

изнесени приемни 

дни - 0 

Брой проведени приемни/ 

изнесени приемни дни – мин 

10 бр. 

   5. Разглеждане на 

заявления за достъп 

до обществена 

информация и 

подготовка на акт в 

януари-

декември 

2020 г. 

Осигуряване на 

еднакви условия 

за достъп, 

законност, 

откритост, 

Брой разгледани 

заявления и 

подготвени актове 

заповед за отказ 

или предоставяне 

Брой разгледани заявления и 

подготвени актове заповед 

за отказ или предоставяне на 

информация - 

100% от постъпилите 
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сроковете и по реда 

на ЗДОИ. 

 

достоверност и 

пълнота при 

предоставяне на 

общественна 

информация. 

на информация - 0 

   6. Актуализиране и 

поддържане „Портала 

за отворени данни“ 

към МС 

 

януари-

декември 

2020 г. 

Подобряване на 

достъпа за 

информация на 

граждани и 

бизнеса с цел 

повишаване на 

прозрачността. 

  Попълване и актуализиране 

на данните съгласно 

изискванията на 

ДА“Електронно 

управление“ 

3. Постигане на 

ефективен и 

ефикасен контрол 

по 

законосъобразност

та на решенията на 

общинските съвети 

и актовете на 

кметовете 

І. Подобряване процеса на 

управление на Областна 

администрация – Габрово 

и повишаване доверието 

на обществеността 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

 

Програма за 

управление на 

правителството 

2017-2021 

1. Осъществяване 

проверка на 

решенията на ОС по 

отношение на 

законосъобразност. 

януари-

декември 

2020 г. 

Осъществен 

ефективен и 

ефикасен 

контрол по 

законосъобразнос

тта на решенията 

на общинските 

съвети и актовете 

на кметовете. 

бр. проверени 

решения - 0 

бр. проверени решения - 

100%  

 

относителен дял на 

върнатите и/или оспорени от 

ОУ решения на ОС спрямо 

общия бр. проверени 

решения 

(1.5%) 

   2. Проверена 

законосъобразност на 

всички предоставени 

административни 

актове на кметовете 

на общини 

януари-

декември 

2020 г. 

 0 100% произнасяне по 

образувани 

административни 

производствa по оспорване 

на ИАА на кметове. 

4.Осъществяване 

на дейности, 

свързани с имоти – 

държавна 

собственост, за 

които отговаря ОУ 

- Габрово 

 

 

ІІ. Eфективно управление 

на държавната 

собственост  

 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

 

Програма за 

управление на 

правителството 

2017-2021 

1.1. Надзор и 

актуване на имоти - 

държавна собственост 

 

януари – 

декември 

2020 г. 

Комплектовани 

преписки за 

съставяне на 

АДС   

Брой 

комплектовани 

преписки за 

съставяне на АДС 

100% комплектовани 

преписки за съставяне на 

АДС   

 1.2. Отписване на 

имоти - държавна 

собственост с 

отпаднало основание 

за актуване като 

държавни  

януари – 

декември 

2020 г. 

Комплектовани 

преписки към 

заповеди за 

отписване 

Брой 

комплектовани 

преписки за 

отписани имоти 

100% комплектовани 

преписки за отписани имоти  
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 1.3. Отнемане 

правото на 

управление върху 

имоти-държавна 

собственост или 

изземване на 

държавни имоти, 

които се владеят или 

държат без основание 

януари – 

декември 

2020 г. 

Защита на 

държавния 

интерес при 

управление на 

имотите – 

държавна 

собственост 

Брой стартирани 

процедури   

 

100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  

 

1.4. Водене и 

поддържане на 

регистри за имотите – 

държавна собственост 

януари – 

декември 

2020 г.  

Поддържане в 

актуално 

състояние на 

регистри на 

имотите – 

държавна 

собственост 

Брой отразени 

промени 

 

100% отразени промени 

 

1.5. Удостоверяване 

наличието или 

липсата на съставени 

актове за държавна 

собственост за 

недвижими имоти 

януари – 

декември 

2020 г. 

Бързо и ефикасно 

обслужване на 

физически и 

юридически лица 

Брой извършени 

обстоятелствени 

проверки 

100 % извършени 

обстоятелствени проверки 

при изискани такива 

2. Управление на 

недвижими имоти, 

включени в активите 

на ОА –Габрово, в 

т.ч.: 

2.1. Имоти – 

държавна 

собственост, 

управлявани от 

Областен управител 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

държавна 

собственост 

Брой управлявани 

от Областен 

управител имоти - 

държавна –  

собственост 

100 % ефективно 

управлявани от Областен 

управител имоти – държавна 

собственост спрямо 

съществуващите 

обстоятелства 

2.2. Имоти - държавна 

собственост, 

предоставени за 

управление  на 

общини и държавни 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

Брой стартирани 

процедури  

  

 

100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  
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ведомства 

 

държавна 

собственост 

2.3. Имоти - частна 

държавна 

собственост, отдадени 

под наем чрез търг и 

без търг  

 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

държавна 

собственост 

 Брой стартирани 

процедури  

 

 

 100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  

 

 

3. Разпореждане с 

недвижими имоти, 

включени в активите 

на ОА – Габрово, в 

т.ч.: 

3.1. Продажба на 

имоти - частна 

държавна собственост 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

държавна 

собственост 

Брой стартирани 

процедури 

 100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  

 

3.2. Имоти - частна 

държавна 

собственост, 

прехвърлени в 

собственост на 

общини  

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

държавна 

собственост 

Брой стартирани 

процедури  

100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  

 

 

3.3. Имоти - частна 

държавна 

собственост, 

предоставени за 

ползване на общини и 

други юридически 

лица 

 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

държавна 

собственост 

Брой стартирани 

процедури  

 

100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  

 

4. Проучване на 

недвижими имоти – 

държавна 

собственост, 

предоставени за 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно и 

ефикасно 

управление на 

недвижимите 

имоти – 

Брой стартирани 

процедури 

100 % стартирани 

процедури – при настъпила 

необходимост  
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управление на 

териториални 

поделения на 

министерства и 

ведомства; анализ на 

потребността на ОА 

от тях и евентуално 

придобиване 

държавна 

собственост 

   5.Принудително 

отчуждаване на 

имоти-частна 

собственост, за 

държавни нужди 

януари – 

декември 

2020 

Бързо и ефикасно 

обслужване на 

физически и 

юридически лица 

Брой разгледани 

заявления за 

изплащане на 

обезщетения за 

отчуждени с РМС 

имоти 

100 % разгледани заявления 

– при депозирани такива 

5.Постигане на 

устойчиво 

социално-

икономическо 

развитие чрез 

организиране и 

провеждане на 

комисии и съвети 

към Областен 

управител 

 

IІI. Поддържане на 

балансирано, устойчиво, 

интегрирано 

териториално развитие 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

област Габрово 

2014-2020 

 

Стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в област 

Габрово 2016-

2020 

 

Стратегия на 

област Габрово 

за интеграция 

на ромите 2014-

2020 

 

Програма за 

1.Организация и 

провеждане на 

заседания на 

Областен съвет за 

развитие на област 

Габрово (ОСР) 

 

януари - 

декември 

2020 

Създадени 

условия за 

провеждане на 

държавната 

политика за 

регионално 

развитие на ниво 

NUTS 3  

Брой заседания на 

ОСР 

Брой заседания на ОСР – 2 

бр. 

2. Координация с 

общините, МРРБ и 

др. институции за 

провеждане 

политиката за 

развитие на 

регионално ниво вкл. 

изпълнение, 

наблюдение на 

изпълнението на  

Общинските планове 

за развитие и 

Областната стратегия 

за развитие за 

периода 2014-2020 

януари - 

декември 

2020 

Постигнато 

добро 

сътрудничество и 

координация   

 

Бр. писма;  

Бр. участия в 

срещи/инициатив

и 

Бр. писма;  

Бр. участия в 

срещи/инициативи 
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управление на 

правителството 

2017-2021 

3. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Постоянната комисия 

по заетост към 

Областния съвет за 

развитие 

януари - 

декември 

2020 

Провеждане на 

държавната 

политика по 

заетостта на 

регионално ниво 

Брой заседания на 

ПКЗ към ОСР 

Брой заседания на ПКЗ към 

ОСР – мин. 2 

4. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областния съвет за 

тристранно 

сътрудничество 

 

 

 

януари – 

декември 

2020 

Осъществяване 

на консултации и 

сътрудничество 

на регионално 

ниво по 

въпросите на 

трудовите и 

свързаните с тях 

отношения, 

осигурителните 

отношения и 

въпросите на 

жизненото 

равнище 

Брой заседания на 

ОСТС 

Брой заседания на ОСТС – 2 

заседания 

5. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областния съвет по 

условия на труд 

 

 

януари – 

декември 

2020 

Провеждане на 

държавната 

политика за 

осигуряване на 

здравословни и 

безопасни 

условия на труд  

Брой заседания на 

ОСУТ  

 

Брой заседания на ОСУТ – 

мин. 4 заседания 

6. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областния съвет по 

образование, наука, 

младежки дейности, 

култура и спорт 

януари – 

декември 

2020 

Реализиране на 

дейности, 

заложени в 

Областен план за 

младежта. 

 

Брой проведени 

заседания на 

ОСОНМДКС 

 

 

 

Брой проведени заседания 

на ОСОНМДКС – мин 1 бр.  
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7.Организация и 

провеждане на 

заседания на 

Областен експертен 

съвет по устройство 

на територията 

януари – 

декември 

2020 

 

Ефективно, 

законосъобразно 

и устойчиво 

устройствено 

планиране 

Свиква се при 

необходимост   

100% проведени заседания 

при настъпила 

необходимост 

8. Подготовка и 

организиране на 

процедури по 

възлагане, приемане и 

одобряване на 

планове по § 4к от 

ПЗР на ЗСПЗЗ 

януари – 

декември 

2020 

Ефективно, 

законосъобразно 

и устойчиво 

устройствено 

планиране 

 Брой заседания  Брой заседания 

9. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областната 

транспортна комисия 

януари – 

декември 

2020 

Оптимизиране на 

транспортните 

схеми -  при 

постъпване на 

предложения за 

промени в 

маршрутни 

разписания от 

ОТС или РТС 

Брой заседания 

 

Брой съгласувани 

предложения за 

промени 

Брой заседания 

 

Брой съгласувани 

предложения за промени 

10. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областната комисия 

по безопасност на 

движението по 

пътищата 

януари – 

декември 

2020 

Провеждане на 

регионално ниво 

на държавната 

политика за 

повишаване 

безопасността на 

движение 

Брой заседания на 

ОКБДП 

Брой заседания на ОКБДП – 

мин 1 заседание 

11. Организиране 

дейността на 

Областен съвет по 

охрана на горите, 

рибата и дивеча 

януари – 

декември 

2020 

 Поставяне на 

акцент върху 

грижата за 

околната среда 

Проведени 

заседания на 

ОСОГРД 

Проведени заседания на 

Областен съвет по охрана на 

горите, рибата и дивеча - 

1бр. 

12. Организиране и 

участие в срещи и 

заседания, свързани с 

януари – 

декември 

2020 

Създаване на 

условия и 

предпоставки за 

Брой заседания на 

ОССЕИВ 

 

Брой заседания на ОССЕИВ 

- 1бр. 

Отчет за проведената 
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политиката за 

интеграция. 

Подготовка на отчети 

и информация за 

Националния съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционните 

въпроси 

сътрудничество и 

интеграция 

Отчет за 

проведената 

политика на 

областно ниво 

политика на областно ниво – 

1 бр. 

Участие в срещи/ форуми/ 

семинари/заседания в 

областта на 

интеграционната политика – 

мин 2 бр. 

13. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областната 

епизоотична комисия 

януари – 

декември 

2020 г. 

Предприети 

мерки за защита 

на населението 

от зарази 

Брой проведени 

заседания 

100% проведени заседания 

при настъпване на 

необходимост 

14. Реализация на 

Стратегията за 

развитие на 

социалните услуги 

2016-2020 в област 

Габрово 

 

 

  

януари – 

декември 

2020 г. 

Планираност и 

координация на 

цялостната 

дейност по  

изпълнение на 

заложеното в 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги 

Осъществяване 

на мониторинг от 

страна на ЗМО 

Брой раб.срещи 

на ЗМО 

 

Съставен план за 

действие на ЗМО 

за 2020 г. 

 

Годишен 

мониторингов 

доклад за 2019 г. 

Брой раб.срещи на ЗМО – 

мин 3 бр. 

 

Съставен план за действие 

на ЗМО за 2020 г. – 1 бр. 

 

 

Годишен мониторингов 

доклад за 2019 г. – 1 бр. 

   

15. Организиране и 

провеждане на 

заседания на 

Областния съвет по 

здравеопазване 

януари-

декември 

2020 г. 

Съгласувана 

секторна 

политика на 

регионално 

ниво 

Брой проведени 

заседания 

Брой заседания – мин 1 бр 

16.Участие в 

Комисията по чл. 7а 

от УПОА за работа с 

предложения, сигнали 

януари – 

декември 

2020 г. 

Анализ и 

последващи 

действия по 

повод постъпили 

Брой заседания; 

 

Бр. отговори на 

постъпили 

Брой заседания – мин 1 бр. 

 

Бр. отговори на постъпили 

сигнали и преложения 
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на граждани, 

организации и 

омбудсмана, свързани 

с дейността на 

териториалните звена 

на министерствата и 

на др. 

административни 

структури 

предложения и 

сигнали 

сигнали и 

преложения 

 

 

   17. Водене регистър 

на военните 

паметници на 

територията на 

областта, 

организиране 

дейността на 

Областна комисия 

"Военни паметници". 

януари-

декември 

2020 г. 

 Бр. заседания на 

Обл. комисия 

„Военни 

паметници  - 0  

Проведено мин. 1 заседание 

на Обл. комисия „Военни 

паметници 

6.Постигане на 

добра координация 

с териториалните 

структури на 

изпълнителната 

власт за 

провеждане на 

политиката за 

развитие 

 

IІI. Поддържане на 

балансирано, устойчиво, 

интегрирано 

териториално развитие 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

област Габрово 

2014-2020 

 

Стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в област 

Габрово 2016-

2020 

 

Стратегия на 

област Габрово 

     

1. Координация с 

общините за 

провеждане 

политиката за 

развитие на 

регионално ниво 

януари – 

декември 

2020 г. 

 

Постигнато 

добро 

сътрудничество и 

координация   

Брой писма; Брой 

участия в срещи / 

инициативи 

Брой писма;  

Брой участия в срещи/ 

инициативи   

2. Взаимодействие 

със секретариата на 

Регионалния съвет за 

развитие на СЦР. 

Подготовка и участие 

в заседания на 

РСР/РКК на СЦР  

януари – 

декември 

2020 г. 

 

Координирана 

политика за 

регионално 

развитие на ниво 

NUTS 2 

Брой писма и 

становища; 

Брой участия в 

заседания на РСР 

Брой писма и становища; 

100% участие в проведените 

заседания 

3. Участия в 

междуведомствени 

комисии: 

Комисия по чл. 45 от 

ППЗСПЗЗ 

януари – 

декември 

2020 г. 

Ефективно, 

законосъобразно 

и устойчиво 

устройствено 

планиране 

Брой заседания Брой заседания -  мин. 6 бр. 
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за интеграция 

на ромите 2014-

2020 

 

Програма за 

управление на 

правителството 

2017-2021 

Комисия по чл. 17 от 

ЗОЗЗ 

Комисия по чл. 47 от 

ЗКИР 

4. Участие в 

заседания на 

Регионалния съвет по 

здравеопазване и 

Оперативния щаб за 

борба с грип и ОРЗ 

към РЗИ 

януари – 

декември 

2020 г.  

Предприети 

мерки за 

ограничаване на 

ОРЗ 

Брой заседания на 

РСЗ - при 

необходимост 

Брой заседания на РСЗ 

5. Участие в 

заседания на Съвет по 

лова към РДГ -  В. 

Търново 

януари – 

декември 

2020 г. 

Координация 

между 

структурите по 

отношение на 

лова 

Участие в 

свикани 

заседания 

100% участие във всички 

свикани заседания през 2020 

г. 

   6. Участие в 

заседанията на Съвет 

по осиновяванията 

към РДСП-Габрово 

януари-

декември 

2020 г. 

Участие във 

вземането на 

решения за 

определяне на 

осиновяващи и 

налагане на 

специални мерки 

за закрила на 

деца от областта. 

Бр.заседания - 0 Бр.заседания 

   7. Мониторинг 

изпълнението на 

Областната стратегия 

за подкрепа за 

личностно развитие 

на деца и ученици за 

област Габрово 

септември-

декември 

2020 г. 

Проведени 

мониторинг и 

оценка на 

политиката за 

личностно 

развитие в област 

Габрово 

Мониторингов 

доклад - 0 

Изготвен мониторингов 

доклад – 1 бр. 
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7. Подпомагане 

провеждането на 

секторните 

политики на 

областно ниво чрез 

съвместни 

инициативи и 

проекти с 

териториалните 

структури на 

изпълнителната 

власт, общинските 

администрации, 

социално-

икономическите 

партньори, бизнеса 

и 

неправителствения 

сектор 

IІI. Поддържане на 

балансирано, устойчиво, 

интегрирано 

териториално развитие 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

област Габрово 

2014-2020 

 

Стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги в област 

Габрово 2016-

2020 

 

Стратегия на 

област Габрово 

за интеграция 

на ромите 2014-

2020 

 

Програма за 

управление на 

правителството 

2017-2021 

1. Работа по проекти 

и програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари – 

декември 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадени 

условия за 

провеждане на 

държавната 

политика за 

регионално 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой писма; 

 

Брой писма за 

подкрепа -  при 

постъпило искане 

 

Брой участия в 

инициативи и 

проекти на др. 

организации, 

инфо дни и 

пресконференции 

 

 

Бр. 

инициативи/срещ

и, свързани с 

подкрепа за 

бизнеса 

Брой писма – мин 3 бр.  

 

Брой писма за подкрепа – 

мин 1 бр. 

 

Брой участия в инициативи и 

проекти на др. организации, 

инфо дни и 

пресконференции – мин. 3 

бр. 

 

 

 

 

Бр. инициативи/срещи, 

свързани с подкрепа за 

бизнеса 

   2. Организация и 

провеждане на 

Национално честване  

Шипченска епопея 

(честване на върха и 

съпътстващи 

мероприятия) 

март –

септември 

2020 г. 

 

Постигнато 

добро 

партньорство 

 

Съхраняване на 

историческата 

памет 

бр. заседания на 

Инициативния 

комитет 

 

бр.  

съпътстващи 

мероприятия  

бр. заседания на 

Инициативния комитет – 

мин. 2 бр.  

 

съпътстващи мероприятия – 

мин 3 бр. 
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8. Подобряване 

грижата за 

околната среда и 

насърчаване на 

енергийната 

ефективност 

IІI. Поддържане на 

балансирано, устойчиво, 

интегрирано 

териториално развитие 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

 

Областна 

стратегия за 

развитие на 

област Габрово 

2014-2020 

 

Областен план 

за ЕЕ на област 

Габрово 2011-

2020 

1. Грижа за околната 

среда и насърчаване 

предприемането на 

мерки за енергийна 

ефективност и 

използване на 

възобновяеми 

енергийни източници  

януари – 

декември 

2020 г. 

Участие в 

инициативи и 

мероприятия за 

обмен на опит в 

областта на ЕЕ и 

ВЕИ 

 

Изготвяне на 

отчети по ЗЕЕ и 

ЗЕВИ 

 

Брой инициативи 

/ мероприятия / 

срещи  

 

Съгласно 

нормативната 

уредба 

Брой инициативи / 

мероприятия / срещи 

 

100%  изпълнени 

изисквания на нормативната 

уредба 

9. Провеждане на 

дейности за защита 

на  населението 

при бедствия, 

аварии и опазване 

на обществения 

ред 

ІV. Провеждане 

ефективна защита на 

населението при 

бедствия, аварии и 

опазване на обществения 

ред 

 

Стратегически 

план на ОА – 

Габрово 2020-

2021 

 

Областен план 

за защита при 

бедствия 

1. Контрол за 

състоянието и 

безопасността на: 

-потенциално опасни 

обекти(ПОО) – от 

критичната 

инфраструктура -  при 

необходимост 

-язовирните стени на 

водните съоръжения 

януари - 

декември 

2020 г. 

 

Предприемане на 

превантивни 

мерки за защита 

на населението 

Брой контроли / 

проверки 

Брой контроли / проверки 

 

Бр. проверени язовири –  100 

% съгласно регистъра 

   2.Извършване на 

проверки по преписки 

на обекти за целево 

финансиране  от 

Междуведомствената 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

Министерски съвет 

януари – 

декември 

2020 г. 

Осъществяване 

на ефективен 

контрол по 

изразходване на 

отпуснатите 

средства  

Брой 

осъществени 

проверки по 

постъпили 

преписки 

Брой осъществени проверки 

по постъпили преписки – 

100% от постъпилите 

преписки 

   3. Организация на 

дейността на 

областния съвет  за 

януари-

декември 

2020 г. 

Актуализиране 

на състава 

насъвета. 

0 1 бр. 
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1 2 3 4 5 6 7 

намаляване на риска 

от бедствия 

Организиране 

заседания на 

областния съвет - 

при 

необходимост – 

провеждане на 

мин.1 бр. 

заседания 

10. Развитие на 

ефективна 

отбранително-

мобилизационна 

подготовка на 

населението в 

област Габрово 

V. Осигуряване 

териториалната цялост 

и независимост на 

страната 

 

 

 

1. Организация на 

оповестяването при 

привеждане страната 

от мирно на военно 

положение и при 

бедствия, аварии и 

катастрофи 

/тренировки/. 

януари-

декември 

2020 г. 

 Брой проведени 

тренировки - 0 

Брой проведени тренировки:  

- 2 бр. национални от МО до 

ниво Обл. СС. 

- 12 бр. от КЦ на МВР до 

Обл. и Общ. СС за 

„Въздушна опасност”. 

- 24 бр. до ниво Общ. СС. 

   2.Организация на  

дейността на 

Областния съвет за 

сигурност  

януари-

декември 

2020 г. 

 Бр. заседания  на 

ОблСС - 0 

Проведено мин. 1 заседание 

на ОблСС 

   3.Актуализиране на 

план за привеждане 

на областта във 

военно време, 

поддържане на 

военновременния 

план  и 

военновременния 

бюджет на 

администрацията. 

януари-

декември 

2020 г. 

 

 

 

По 

указания на 

МО 

Актуализиране 

на план за 

привеждане на 

област Габрово 

за работа във 

военно време. 

 

Поддържане на 

новия ВВр план 

на област 

Габрово.  

 

 

Своевременно 

актуализиран 

план за 

привеждане. 

 

 

Своевременно 

актуализиране на 

ВВр план 

 

Изготвяне на 

проект за бюджет 

за ОМП-2021 г. 

Актуализиран план. 

 

 

 

 

Актуализиран ВВр план 

 

 

Изготвен и одобрен бюджет 

за 2021 г. 

   4.Осигуряване 

националното 

стопанство с 

резервисти и техника 

По 

указания на 

МО. 

  Изпълнени 

заявки и 

отсрочени 

запасни и 

Изпълнени заявки и 

отсрочени запасни и 

техника-запас от Военно 

окръжие - Габрово. 
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1 2 3 4 5 6 7 

за работа във военно 

време 

техника-запас от 

Военно окръжие - 

Габрово 

 

 

 


