
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЪРДИЛ: /п/       
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
  /КОСТА БАЗИТОВ/ 
 
гр. Варна: 15.02.2013 г. 
 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 Г. 
Областна администрация Варна 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Индикатор за изпълнение Цели за 2013г. Стратегическ

и 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок Очакван 
резултат Индикатор за 

текущо състояние 
Индикатор за целево 

състояние 

1. Дейности по 
енергийната 
ефективност. 

Оптимизиране на 
енергийното 
потребление. 
Енергийно 
спестяване.  
Намаляване на 
енергийната 
интензивност на 
единица брутен  
вътрешен продукт. 

= Eнергийна стратегия на 
Република България до 
2020 г.,,  
IV. Енергийна 
ефективност, 4. 
Политика, направление 
(3) и  
направление (6):  
= Стратегия за развитие 
на Област Варна 2005 -
2015 г.; 
= Програма на 
правителството на 
европейското развитие 
на България 2009-2013 г., 
Приоритет I.5., цел 17: 
Повишаване на 
енергийната  
ефективност 

Осъществяване на 
процес на 
обследване на 
сгради, предлагане 
на адекватни 
енергоспестяващи 
мерки за тях и 
технико-проектна  
документация. 

2013 г. - 
2015 г. 

Енергийно  
обследване на 
сгради. 

Няма обследвани 
сгради 

Брой обследвани 
сгради. Енергийно 
обследване и 
въвеждане на 
енергоспестяващи 
мерки на сгради, 
съгласно 
нормативните 
изисквания. 

2. Усъвършенстване 
на 
административния 
контрол в  

Създаване на 
устойчив 
административен 
капацитет 

Програмата на 
Правителството на 
европейското развитие 
на България (цел 65) 

Регулярни 
проверки на 
заповеди на 
кметове, решения 

Постоянен 
2013 г. 

Ефективно 
прилагане на всички 
нормативни 
изисквания 

Осъществен контрол 
по законосъобразност 
на актовете на 
кметовете на общини 

Бр. извършени 
проверки на актовете 
на кметове на общини 
и  
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администрацията. на общински  
съвети, 
регулаторните 
режими 
Изпълнение на 
функции и задачи, 
свързани с 
организационно- 
техническата 
подготовка на  
парламентарни 
избори 2013 г. 

Създаване на 
условия за 
нормално и 
законосъобразно 
провеждане  на 
избори 2013 г 

-3 бр. 
Осъществен контрол 
по законосъобразност   
на  приети решения  
на общински съвети 
за 2012 г  - 2938 
решения от 166  
протокола 
Разглеждане на 
жалби, сигнали, 
протести и 
предложения 
постъпили в ОА от 
граждани, с цел 
изготвяне на  
отговори и експертни 
становища за 2012 г - 
827 бр. 
Бр. отменени 
регулаторни режими - 
0 бр. 

решения на общински 
съвети. 
Разглеждане на 
жалби, сигнали и 
предложения 
постъпили  
в ОА. 
Бр. отменени 
регулаторни режими, 
при установена 
незакосъобразност . 

3. Ефективно 
управление, 
разпореждане  и 
опазване на 
държавната 
собственост 

Ефективно 
управление на 
публичната 
държавна 
собственост 
Усъвършенстване 
управлението и 
разпореждането с  
имоти- частна  
държавна 
собственост 

Програмата на 
Правителството на 
европейското развитие 
на  
България (цел 5 и 110) 

Изготвяне на 
прецизни правни 
анализи и 
Финансовоиконом

ически обосновки, 
водещи до 
предприемане на 
действия по ЗДС и 
ППЗДС. 
Изготвяне на 
годишен  план за 
дейностите по  
управление и 
разпореждане с  
имоти - частна 
държавна 
собственост. 
Поддържане на 

Постоянен Ефективно, 
прозрачно и 
законосъобразно 
разпореждане, 
управление и  
стопанисване на 
държавни имоти и 
движими вещи – 
държавна 
собственост  
Качествено   
обслужване на 
граждани. 

Бр. анализи – 0 бр. 
Изготвен план –1бр. 
Актуална база в 
“Регистър Имоти” 
Бр. актуализирани 
вътрешноведомствен

и актове-111 бр. 

Бр. Анализи 
Изготвен план 1 бр. 
Актуална база в 
“Регистър Имоти” 
Бр. оповестени 
разпоредителни 
сделки 
Бр. актуализирани 
вътрешноведомствен

и актове 
Бр. оповестени 
сделки по управление   
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актуална база в 
“Регистър Имоти”. 
Публично 
оповестяване за 
извършените 
разпоредителни 
сделки на 
интернет 
страницата на 
областна 
администрация. 
Поддържане на 
публични 
регистри на имоти 
публична и частна 
държавна 
собственост  на 
интернет 
страницата на 
администрацията 
Актуализиране на 
вътрешноведомств

ените актове, 
регламентиращи 
процедурите, 
компетенциите и 
отговорностите 
при изпълнение на 
дейности 
“Държавна 
собственост” 

4. Разширяване на 
обхвата на 
публичната 
информация за  
дейността на 
областна 
администрация 
Варна 

Публичност и 
прозрачност при 
изпълнението на 
Програма  
«Осъществяване 
на държавната 
политика на 
областно ниво” 

Тригодишна бюджетна 
прогноза 

Осъществяване на 
информационни 
кампании и 
организиране на 
публични събития 
за популяризиране 
на дейността на  
администрацията. 

2013 г. 
 

Осигурена 
публичност на 
администрацията и 
политическия  
кабинет по всички 
текущи въпроси от 
компетентността на  
институцията. 

Брой организирани 
информационни 
кампании 
Брой организирани 
пресконференции 
Брой прессъобщения 
Брой материали,  
публикувани на 

Брой организирани 
информационни 
кампании 
Брой организирани 
пресконференции 
Брой прессъобщения 
Брой материали, 
публикувани на 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Периодично 
публикуване и 
актуализиране на 
електронната  
страница в 
Интернет на 
областна 
администрация на 
данни и  
информация за 
изпълнението на 
целите  и задачите 
на  
администрацията 

Постигане на по- 
голяма публичност 
и прозрачност при  
изпълнението и 
отчитането на 
дейността на 
администрацията 

Интернет страницата 
на  
администрацията 

Интернет страницата 
на  
администрацията 

5. Отбранително 
мобилизационна 
подготовка, 
поддържане на 
запаси и мощности, 
дейности при  
кризисни ситуации 
от невоенен 
характер 

Поддържане на 
елементите на 
военновременната 
система в  
готовност, за 
използване при 
кризисни 
ситуации от 
военен  
характер 

Стратегия за национална 
сигурност на Република 
България 

Организиране 
дейността на 
областния съвет 
по сигурност :  
актуализиране 
състава на 
областния съвет 
по сигурност; 
актуализиране 
плана за 
привеждане на 
област Варна за  
работа във военно 
време; 
актуализиране на 
военно временния 
план; 
поддържане на 
военновременната 
система за 
управление 
Ефективни 
действия при 
възникване на 
кризи от невоенен  

2013 г. Повишена 
готовност на област 
Варна за 
привеждане и 
работа  
във военно време 
Оперативно 
управление на 
защитата при 
бедствия 

Бр. проведени 
заседания  на ОСС 
през 2012 г. – 2бр. 
Брой проведени 
тренировъчни занятия 
през 2012 г. – 3 бр. 
Актуализиран план за 
защита при бедствия  
2012 г. 

Бр. проведени 
заседания на ОСС, 
тренировъчни занятия 
и работни срещи. 
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характер: 
сформиране на 
щаб за 
координация под 
ръководството на  
областния 
управител; 
провеждане на 
заседания на 
щаба; 
взаимодействие с 
органите на МВР 
(ПБЗН) 

6. Бързи и 
адекватни мерки за 
привеждане 
дейността на  
администрацията в 
съответствие с 
изискванията на: 
промените в 
нормативната база; 
предписания на 
контролни органи; 
нови управленски 
политики, планове и 
програми 

 Тригодишна бюджетна 
прогноза 

Преглед на 
дейностите на 
администрацията  
и оптимизиране на  
организационната 
структура  
Актуализиране на 
вътрешните 
правила и 
процедури 
Процесуално 
представителство 

2013 г. Вземане на 
правилни 
управленски 
решения. 

Функционални 
характеристики на 
звената- 2 бр. 
Актуализирани 
длъжностни 
характеристики и  
работни планове.  
Актуализирани 
вътрешни правила и 
процедури за 
дейността на 
администрацията. 

Извършване на 
функционален анализ 
на структурата на 
областна 
администрация Варна 
Бр. актуализирани 
функционални 
характеристики 
Бр. актуализирани 
длъжностни 
характеристики   
Бр. актуализирани 
работни планове 
Бр. актуализирани 
вътрешни правила и 
процедури 

7. Ефективно и 
ефикасно 
разходване на 
публичните 
средства на 
областна 
администрация 
Варна 

Повишаване 
качеството на 
публичните 
финанси 

Програмата на 
Правителството на 
европейското развитие 
на  
България (Цел 2) 

Подобряване на 
управлението и 
стопанисването на 
активите на 
администрацията. 
Повишаване на 
отговорността на 
служителите за 
опазване на  
имуществото и 

2013 г. Целесъобразно и 
законосъобразно 
управление и 
стопанисване на  
активите на 
администрацията 
Имуществена 
отговорност на 
служителите 
Икономично 

Извършена 
инвентаризации  и 
преоценка на 
активите  
Няма ясни 
регламенти за 
отговорността на 
служителите по 
опазване на 
имуществото и 

Извършване на 
годишна 
инвентаризация на 
ДМА и ДНМА и  
преоценка на същите. 
Регламентиране на 
имуществената 
отговорност на 
служителите. 
Брой оценени нови 
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активите на 
администрацията. 
Оценка и 
преоценка на 
доставчици/подиз
пълнители на 
услуги и/или  
продукти на 
администрацията. 

разходване на 
публични средства 

активите на 
администрацията 
Оценени 
доставчици/изпълнит
ели на услуги и/или 
продукти на 
администрацията 

и/или преоценени 
доставчици/подизпъл
нители на услуги 
и/или продукти на 
администрацията 

8. Усъвършенстване 
на системата за 
финансово 
управление и  
контрол в областна 
администрация 
Варна 

Законосъобразнос

т при 
разходването на 
публичните 
финанси 

Програма на 
Правителството на 
европейското развитие 
на  
България (Цел 2) 

Актуализиране и 
разширяване 
обхвата на СФУК, 
съгласно  
нормативната 
уредба 
Повишаване на 
административния 
капацитет в 
областта на  
финансовото 
управление на 
средства от ЕС 

2013 г. Добро финансово 
управление, 
максимално 
оползотворяване на  
ресурсите и 
организиране на 
дейностите за 
постигане целите на  
администрацията 

Внедрена СФУК 
Изготвена е  
стратегия за 
управление на риска 
Обучени са 
служители в областта 
на финансовото  
управление на 
средства от ЕС 

Бр. актуализирани 
вътрешни 
нормативни 
документи. 
Бр. новосъздадени 
вътрешни 
нормативни 
документи  
Бр. обучени 
служители в областта 
на финансовото 
управление на  
средства от ЕС 

9. Дейности по 
превенция и 
противодействие на 
корупцията 

Превенция и 
противодействие 
на корупцията 

Мярка 4 от Раздел I. 
„Въвеждане на  единен 
подход за всеобхватно и 
унифицирано планиране 
и отчитане на дейността 
в областта на 
антикорупционната 
политика“ 
 Мярка 6 Раздел II. 
„Секторен подход за 
превенция и 
противодействие на 
корупцията“  
Етичен кодекс;  
Вътрешни правила. 

1 .Привличане на 
НПО в процеса на 
измерване и 
повишаване 
удовлетвореността 
на ползвателите на 
административни 
услуги 
2. Продължаване 
работата на 
областен съвет 
„Антикорупция“ 

2013 г. Повишаване 
доверието на 
гражданите в 
институциите. 
Системност в 
прилагането на 
политиката на 
нетърпимост при 
противодействие на 
корупцията 
институционална 
култура за 
устойчивост към 
корупционни 
рискове и практики. 
Ефективно 
прилагане и контрол 

Няма изготвени и 
утвърдени вътрешни 
правила  за оценка на 
корупционен риск 

Утвърдени вътрешни 
за оценка на 
корупционен риск. 
Брой попълнени 
анкетни карти и 
предприети действия 
от страна на 
ръководството 
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на мерките, 
заложени в Етичния 
кодекс на 
администрацията 

10. Създаване на по-
добри възможности 
за провеждане на 
регионалната 
политика на 
областно и 
общинско ниво 

Постигане на 
устойчиво 
социално- 
икономическо 
развитие 

Програма на 
правителство 
то на 
Европейското 
развитие на България 
2009-2013 г. 
Областна стратегия за 
развитие на област Варна 
2005-2015г. 

1. Координация с 
териториалните 
структури на 
централната 
администрация за 
провеждане 
политиката за 
развитие 
нарегионално 
ниво 
 
2.Координация с 
органите на 
местно 
самоуправление за 
провеждане 
политиката за 
развитие на 
регионално ниво 
 
3.Свикване на 
заседания на 
регионалния съвет 
за развитие на 
СИР 

Декември 
2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декември 
2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
Юни 2013 

Проведени 
тематични 
срещи с 
териториалните 
структури на 
централната 
администрация 
 
 
 
 
Проведени 
тематични 
срещи с 
представители 
на местното 
самоуправление 
 
 
 
Брой проведени 
заседания 

5 тематич- 
ни срещи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 тематич- 
ни срещи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

12 тематични 
срещи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 тематични 
Срещи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

11. Укрепване 
взаимодействието с 
местната власт, 
регионалните 
структури на 
централната власт, 
бизнеса и 
гражданския сектор. 

Постигане на 
устойчиво 
социално-
икономическо 
развитие и 
подобряване на 
бизнес климата в 
област Варна 

Програма на 
правителството за 
Европейското 
развитие на 
България 
2009-2013 

1.Организиране на 
изнесени приемни 
дни на Областния 
управител в 
общините, срещи 
и дискусии с 
представители на 
местната власт, 
регионалните 
структури на 

Декември 
2013 г. 

Проведени изнесени 
приемни дни, срещи 
и дискусии на 
Областния 
управител в 
общините 

6 приемни дни 24  приемни дни 
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централната власт, 
образователни,кул
турни институции, 
гражданите и 
бизнеса 

12.Реализиране на 
секторни политики. 

Постигане на 
устойчиво 
социално-
икономическо 
развитие 

Програма на 
правителство 
то за 
Европейското 
развитие на 
България 
2009-2013 
Национална стратегия за 
регионално развитие 

1.Подкрепа за 
засилване на 
социалния диалог 
 
2.Организиране и 
провеждане на 
заседания на 
Комисия по 
заетост 
 
3.Организиране на 
срещи и 
провеждане на 
заседания на 
комисии по 
въпроси от 
компетенциите на 
областен 
управител 
 
4.Организиране и 
провеждане на 
ОЕСУТ 
 
5.Изпълнение на 
проекти по 
национални 
програми 

Декември 
2013 г. 
 
 
Декември 
2013 г. 
 
 
 
 
Декември 
2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декември 
2013г. 
 
 
Декември 
2013 г 

Проведени 
заседания на 
Областния съвет за 
тристранно 
сътрудничество 
 
Проведени 
заседания на 
Комисията по 
заетост 
 
Проведени срещи и 
заседания на 
комисии към 
областния 
управител 
 
 
 
 
Проведени 
заседания 
 
 
Сключени договори 

0 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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13. Качествено, 
ефективно и 
прозрачно 
административн о 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса. 

Подобряване   на 
административнот

о обслужване   на 
гражданите и 
бизнеса 
 

Наредба за 
администрати 
вното 
обслужване 

1.Подобряване 
качеството на 
административнот

о обслужване по 
отношение на 
спазването на 
законовите 
срокове   при 
извършване на 
административнит

е услуги   чрез 
намаляване броя 
на просрочените 
преписки. 
2.Изготвяне на 
анализ на 
постъпилите в 
администрацията 
жалби   относно 
лошото 
администриране, 
анализ на анкетни 
карти относно 
удовлетвореността 
на 
потребителите и 
предприемане на 
действия по 
отстраняване на 
допуснатите 
нередности 

Ежемесечно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На всеки 6 
месеца. 
 
 

1.Намаляване на 
броя на 
просрочените 
преписки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Изготвен анализ  
връзка с получени 
сигнали за лошо 
администриране. 
 

70%  

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

14. Ефективно 
управление на 
човешките ресурси.
  

Развитие на 
професионалната 
държавна служба 
и мотивиране на 
служителите за 
постигане на 
качество и 
ефективност на 

Стратегия за управление 
на човешките ресурси   в 
държавната 
администра¬ция 2006-
2013 г. 

1.Актуализиране 
на вътрешните 
правила , съгл. 
Нормативната 
уредба 
 
 
2.Изготвяне на 

Февруари 
2013г. 
 
 
 
 
Февруари 

1. Бр.актуализирани 
вътрешни правила. 
 
 
 
 
 
2.Изготвен на 

1 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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вложения труд план за обучение 
на служителите   
от Областна 
администрация – 
ВАРНА  
 
 
3.Преглед на 
дейностите на 
администрацията  
и оптимизиране  
при необходимост 
на 
организационната 
структура 

2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декември 
2013 

 

годишен план. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Извършени 
проверки. 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

15.Осигуряване на 
пълна прозрачност 
за дейността на 
Областна 
администрация. 

Информиране на 
обществото за 
дейността на 
Областен 
управител на 
област Варна 

Програма на 
правителство то за 
Европейското развитие 
на България 2009-2013 г. 

1.Поддържане на 
пряка връзка с 
медиите – печатни 
и електронни, 
организиране на 
различни медийни 
събития – за 
отразяване на 
дейността на 
Областен 
управител на 
област Варна. 
2.Ежедневно 
актуализиране на 
страницата на 
Областна 
администрация – 
публикуване на 
новини и снимки, 
отразяващи 
дейността на 
Областен 
управител на 
област Варна,  

Ежемесечно 1. Прозрачност за 
работата на 
институцията като 
цяло.  
 
 
 
 
 
 
 
2.Осигуряване на 
възможност за 
информиране на 
гражданите за 
дейността на 
администрацията и 
по интернет. 
 
 
 
 
3.Изготвен график 
за осъществяване на 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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3.Организиране на 
изнесени приемни 
на Областен 
управител на 
област Варна в 
общинските 
центрове, срещи с 
кметове, 
общински 
съветници, 
граждани и медии. 

откритите приемни 
с граждани, както и 
редовните срещи с 
кметове, общински 
съветници и медии  

17. Осигуряване на 
организационно-
техническа 
подготовка по 
провеждане на 
парламентарни 
избори 

Осигуряване на 
нормално 
протичане на 
изборния процес 
на територията на 
областта 

Изборен кодекс Осигуряване на 
организационно-
техническа 
подготовка по 
указания на МС и 
ЦИК 

Юли, 2013 Създаване на 
условия за 
нормално и 
законосъобразно 
провеждане на 
парламентарните 
избори 

  

 
 


