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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА 2022 г. 

 

Настоящият оперативен  план  има  за  задача  да  отрази  основните  цели  и  

задачи в дейността на Областна администрация на Софийска област за 2022 г. 

Оперативните цели и задачи за 2022 г. са в съответствие със Стратегическия план на  

Областна администрация на Софийска област за периода 2022 — 2024 година. 

Планът е съобразен с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за 

организация на работата.  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ I: Подобряване качеството на административното 

обслужване чрез предоставяне на бързи и качествени административни услуги, 

включително електронни административни услуги за гражданите и бизнеса и 

повишаване квалификацията на служителите 

Оперативна цел I.1. Повишаване качеството на предоставяните 

административни услуги, надграждане на въведеното комплексно и електронно 

административно обслужване  

 Анализ на механизмите за обратна връзка  с потребителите на 

административни услуги, с оглед повишаване на нейната 

ефективност и устойчивост 

Оперативна цел  I.2. Високо ниво на компетентност на служителите в 

Областна администрация на Софийска област 

 Повишаване  експертния капацитет, квалификация и специфична 

компетентност на служителите в областната администрация   

Оперативна цел  I.3. Достъпност и законност при предоставянето на 
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административни услуги за държавна собственост 

 Общ брой предоставени услуги 

 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна 

собственост 

 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна 

собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги 

Оперативна цел  I.4. Оптимизиране на aрхивохранилищата 

 Дигитализация на архива 

Оперативна цел  I.5. Създаване на електронен учрежденски архив 

 Създаване на условия за дългосрочно съхранение на електронни 

документи в Областна администрация на Софийска област 

Оперативна цел  I.6. Осигуряване на ефективност на системата CAF в Областна 

администрация на Софийска област 

 Извършване на Външна оценка по прилагането на модела CAF по проект 

„Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската 

администрация“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ II: Финансова дисциплина и стриктно водене и 

отчетност на счетоводните процеси 

Оперативна цел II.1. - Създаване на условия за своевременно, ефективно и 

ефикасно водене на счетоводната и отчетна документация. По-доброто финансово 

управление при разходването на бюджетни средства 

 Добро финансово управление, прозрачност, ясна и точна отчетност 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ III: Постигане на пълна прозрачност на дейността на 

областната администрация и подобряване на междуинституционалната координация 

Оперативна цел III.1. – Актуализиранe на процесите по стопанисване, 

управление и разпореждане на държавната собственост на територията на Софийска 

област при спазване на принципите на законност 

 Надзор и актуване на имоти – държавна собственост, за които до 

момента не са съставени АДС 

 Отписване на имоти – държавна собственост с отпаднало основание за 

актуване като държавна собственост 

 Поддържане на регистри за имоти – държавна собственост 

 Иземване на държавни имоти, които се владеят и държат без основание 
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 Предоставяне на имоти държавна собственост на общини, ведомства 

 Провеждане на процедури за продажба на имоти – държавна 

собственост 

 Безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост на общини 

 Провеждане на процедури за прехвърляне на язовири в управление на ДП 

«Управление и стопанисване на язовирите» 

 Проверки, огледи и установяване на имотите – държавна собственост 

на територията на Софийска област 

 Изготвяне на годишни доклади за резултатите от извършените проверки 

по спазване на забраните и ограниченията от общините, съгласно чл. 54, 

ал. 6 от ЗДС 

 Изготвяне на годишни доклади, съгласно чл. 82 от ЗДС 

 Заседание на Комисията по разпореждане с имоти – държавна 

собственост, създадена съгласно чл. 74 от ППЗДС 

Оперативна цел III.2. Подобряване на административния контрол 

 Проверка за законосъобразност на актовете на общинските съвети 

 Оказване на методическа подкрепа на общините и Общинските съвети 

Оперативна цел III.3. Подобряване на процесулното представителство и защита 

на интересите на държавата 

 Изготвяне на периодичен и годишен отчет за броя образувани дела, по 

които е реализирано процесуално представителство 

Оперативна цел III.4. Усъвършенстване прилагането на политиките по 

отношение разпореждането и управлението на имоти – държавна собственост на 

територията на Софийска област 

 Проверки, огледи и стопанисване на имотите  държавна собственост на 

територията на Софийска област 

 Допълване и поддържане на актуалността на Регистър на имотите-

държавна собственост, управлявани от Областния управител, 

предвидени за отдаване под наем 

Оперативна цел III.5. Превенция и противодействие на корупцията 

 Противопоставяне на всички форми на корупция и нулева толерантност 

към подкупването 

 



                        
 

4 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IV: Провеждане и координиране на 

регионалната/областната политика чрез подпомагане дейността на Регионалния съвет за 

развитие на Югозападния район за планиране (РСР на ЮЗР) и Областния съвет за 

развитие 

Оперативна цел IV.1. Провеждане и координиране на регионалната/ 

областната политика 

 Участие в заседанията на Регионалния съвет за развитие на 

Югозападния район за планиране 

 Включване за разглеждане в дневния ред на заседанията на   РСР на ЮЗР  

на значими въпроси за Софийска област 

 Организиране  заседанията на Областния съвет за развитие на 

Софийска област 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V: Създаване на условия за постигане на устойчиво 

интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие на Софийска област 

Оперативна цел V.1. Активна политика за развитие на социалните услуги и 

интеграция на уязвимите групи  

 Заседания на  работна група за планиране на социалните услуги за 

периода 2021-2027 г. 

 Разработване на Областна стратегия за равенство, приобщаване и 

участие на ромите 2021-2030 г. 

 Институционална подкрепа за пълноценна интеграция на ромите в 

Софийска област 

Оперативна цел V.2. Провеждане на  активна политика за насърчаване на 

заетостта, повишаване качеството на работната сила, подобряване на взаимодействието 

между образователните институции и бизнеса, и подобряване условията на труд 

 Изпълнение на Областна стратегия за подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в Софийска област 

 Провеждане на заседания на Постоянно действащата комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 

 Съгласуване на държавен план-прием на ученици за учебната 2022/2023 г. 

на държавни и общински профилирани и професионални гимназии 

 Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от 

работна сила в Софийска област 

 Изготвяне на Регионална  програма за заетост за 2022 г. 
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Оперативна цел V.3. Мобилност на населението и достъп до публични услуги, 

поддържане на ефективна транспортна система в Софийска област, безопасност на 

движението 

 Подобряване условията за движение по пътищата чрез въвеждане на 

мерки за повишаване знанията и отговорностите на участниците в 

движението 

 Изпълнение  на Плана за безопасност на движението по пътищата за 

2022 г. 

 Защита на обществения интерес по осигуряване на транспортното 

обслужване на населението на територията на Софийска област 

Оперативна цел V.4. Осъществяване на наблюдение и координация на областно 

ниво за изпълнението на политиката за опазване на околна среда 

 Събиране, анализиране и обобщаване на информация от общините на 

Софийска област относно изпълнението на дейностите по опазване на 

околната среда   

 Участие в междуведомствени комисии по Закона за водите 

 Участие в междуведомствени комисии по Закона за защита при 

бедствия 

 Съхраняване и поддържане актуалността на нормативно изискуемата 

документация за язовирите и съоръженията към тях, както и 

осъществяване на контрол за техническото им състояние 

 Участие в комисия на Областния управител на Софийска област, във 

връзка с подадени искания от общините към Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към МС 

Оперативна цел V.5. Предотвратяване разпространението и  ограничаване на 

огнища на заразни болести по животните 

 Заседания на Постоянно действащата Епизоотична комисия - Софийска 

област  

Оперативна цел V.6. Повишаване на енергийната ефективност в съответствие с 

приоритетите на ЕС и Република България за подобряване качеството на въздуха, 

намаляване емисиите на парникови газове и повишаване качеството на живот на 

гражданите 

 Събиране и обобщаване на данни за целите на изпълнението на 

Програмата за енергийна ефективност за периода 2020-2030 г. 
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Оперативна цел V.7. Съхранение и популяризиране на културните ценности и 

недвижимото културно наследство на територията на Софийска област и  създаване на 

условия за устойчиво развитие на туризма 

 Провеждане на политика в областта на културата 

 Участие на Областния управител в отбелязването на празниците и 

инициативите, включени в Културния календар на Софийска област за 

2022 г.   

 Изготвяне и приемане на  Културен календар на Софийска област за  

2023 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ VI: Провеждане на ефективна защита на населението 

при бедствия и аварии 

Оперативна цел VI.1. Предотвратяване разпространението на COVID-19 на 

територията на Софийска област 

 Организиране и планиране работата на Областния оперативен щаб 

(COVID-19) - Софийска област 

Оперативна цел VI.2. Подобряване  организацията на отбранително-

мобилизационната подготовка на населението, защитата  при бедствия и аварии 

 Организиране и планиране работата на Областния съвет за намаляване 

риска от бедствия. 

В съответствие със заложените оперативни цели се изготвят индивидуални 

работни планове, с които се конкретизират задачите на служители. При необходимост и 

настъпили промени в нормативната уредба, настоящият Оперативен план се 

актуализира.  

 

 

 

 

 

 

 

Съгласували: Мая Цанова, Главен секретар на Софийска област............................................................................../...................................... 
Елена Вардарова, директор на дирекция АПОФУС…………………………………………………………………/………………………. 
Цветелина Бельовска, директор на дирекция АКРРДС……………………………………………………………../……………………….. 

Мими Минева, началник отдел ДСДФ………………………………………………………………………………/……………………….. 
Теодора Ташева, началник на отдел КАК……………………………………………………………………………/………………………. 
Изготвил: Мая Велкова-Нелчинова, началник отдел РРУТ....................................................................................../........................................ 
 


