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Приложение № 3  

 

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО 

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ) 
 

на Областна администрация-Велико Търново 
(наименование на бюджетната организация) 

I. МИСИЯ 
 

Провеждане на регионалната политика за осъществяване на държавното 

управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и 

местните интереси. Административно обслужване на граждани и организации. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ  

Структурата на администрацията е определена в съответствие със Закона за 

администрацията и съгласно Устройствен правилник на областните 

администрации. Числеността на администрацията е в съответствие с приложение 

№ 4 от УПОА. Администрацията е внедрила и поддържа Интегрирана система за 

управление в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015 и ISO/IEC 

27001:2013. Администрацията е реален участник в Единната среда за обмен на 

електронни документи. Администрацията поддържа актуална и потребителски 

ориентирана интернет страница. Администрацията предприема действия за по-

доброто организационно развитие чрез подобряване контролната среда, 

въвеждането на адекватни контролни дейности и механизми, способстващи за 

изпълнение на ежегодните и стратегическите цели на администрацията, 

повишаване капацитета, знанията и уменията на служителите чрез подходящи 

курсове, обучения и семинари.  
 

 

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ) * 
 

0300.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 Визия за развитието на политиката 

Мисията на Областна администрация Велико Търново е в съответствие с Конституцията на 

Република България, а именно: 

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, 

за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между 

националните и местните интереси. 

Визията за бъдещо развитие на политиката се базира на приетите стратегически документи за 

регионално развитие, а именно: 

Областна администрация Велико Търново да бъде ефективна единица при постигането на 

устойчиво социално–икономическо и териториално развитие и европейски стандарт на живот със 

съхранени и развити национални традиции, природни ресурси и културно-историческо наследство. 

 

 Стратегическа и оперативни цели 

Стратегически цел 

Провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места, осигуряване на 

съответствие между националните и местните интереси, с оглед създаване на благоприятна среда за 
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живот и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща условия за растеж, заетост и подобряване 

качеството на живот. 

 

Оперативна цел 

По-добро управление на областта при провеждане на държавната политика, защитата на 

националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен 

контрол. 

 Полза/ефект за обществото 

 Развитие на региона и ефективно стратегическо планиране 

 Подобряване на координацията с институциите по устройство и развитие на територията 

 Подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната 

администрация 

 Подобряване на координацията на работата на органите на изпълнителната власт и на техните 

администрации и взаимодействието им с местната власт 

 Подобряване на контрола за законосъобразност на актовете и действията на органите на 

местното самоуправление и местната администрация 

 Спазване на законността на територията на областта и осъществяването на административен 

контрол по изпълнението на административните актове 

 Подобряване на организацията на отбранително-мобилизационната подготовка на 

населението, защитата му при бедствия и аварии и спазване на обществения ред 

 Подобряване на международните контакти на областта на регионално ниво 

 Повишаване на ефективността при управление на държавната собственост 

 Подобряване качеството на административното обслужване 

 Повишаване на административния капацитет на администрацията 
 

 Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката 

С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието и 

координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В тази връзка, 

областните управители и техните администрации изпълняват функции по координация, контрол и 

взаимодействие, както с органите на централната изпълнителна власт и техните териториални звена, така 

и с органите на местната власт и местните администрации. 

 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области) 

  
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

Ползи/ефекти:     Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

1
Отчет 

2018 г. 

1Бюджет 

2019 г. 
Прогноза 

2020 г. 

Прогноза 

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

1. Степен на изпълнение на целите и приоритетите, 

заложени в областната стратегия за развитие за 

отчетния период. 

% 100 100 100   100  100 

2. Брой приети решения от областния съвет за 

развитие. 

брой 2 3  2  2  2 

3. Брой планове, оставащи за изработване за 

земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 

брой 11 9 8 8 0 

4. Общ брой регистрирани преписки. брой 3523 2000 2500 2500 2500 

5. Общ брой проверени решения на общинските 

съвети за отчетния период. 

брой 2101 2000 2000 2000 2000 

6. Общ брой проверки за незаконосъобразни 

актове или действия на териториалните звена на 

централната изпълнителна власт за отчетния 

период. 

брой 0 0 0 0 0 

7. Общ брой одобрени проекти, финансирани от 

фондовете на ЕС или други чуждестранни 

институции. 

брой 0 1 1 1 1 

8. Време за получаване на информация и/или минути 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 
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обработване на документи на граждани при 

посещение в звената за административно 

обслужване (по собствените стандарти за качество 

на административното обслужване). 

9. Общ брой регистрирани сигнали (жалби, 

оплаквания и др.) за некачествено 

административно обслужване от ОА. 

брой 1 0 0  0   0 

10. Общ брой постъпили заявления за достъп до 

обществена информация по ЗДОИ през отчетния 

период. 

брой 4 5 4 4 4 

11. Общ брой на издадените административни 

актове/заповеди на областния управител през 

отчетния период. 

брой 317 250  250  250  250 

1Колоните „Отчет 2018 г.“ и „Бюджет 2019 г.“ са добавени с оглед икономия на процедурно време (избягване 

на дублирането на информация при предстоящото отчитане за 2018 г) и за улеснение при тригодишното 

прогнозиране. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

1.Съобразно отчетите за изпълнение на Общинските планове за развитие 

2.Протоколи от проведени заседания на Областен съвет за развитие 

3.Брой на кадастрални единици по местности по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, за който предстои възлагане 

4.АИС „Микси 2009“, интегрирана система на държавната администрация 

5. АИС „Микси 2009“ - Протоколи на десетте общински съвета 

6. АИС „Микси 2009“- брой входирани сигнали 

7.Подписан Договор с Управляващи органи на Оперативни програми 

8.Звено „Административно обслужване“/деловодство/; анкетни карти за удовлетвореността на физически 

и юридически лица от предоставяне на административни услуги 

9.АИС „Микси 2009“- брой сигнали; анкетни карти за удовлетвореността на физически и юридически 

лица от предоставяне на административни услуги; форма за обратна връзка на интернет страницата на 

Областен управител; протоколи от проведени заседания на Комисия по проучване удовлетвореността на 

гражданите от административното обслужване; Протокол за преглед на ръководството в рамките на 

Интегрираната система за управление и др.; Интегрирана система на държавната администрация 

10. АИС „Микси 2009“- брой заявления; Протоколи на комисия за разглеждане на заявления по ЗДОИ; 

решения на Комисия по ЗДОИ; протоколи за предоставяне на информация по ЗДОИ, отчет на 

предоставената информация по ЗДОИ; интегрирана система на държавната администрация; интернет 

страница на областен управител  

11. АИС „Микси 2009“ ; архив, съобразно одобрената номенклатура на делата 
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IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г. 

Описание на приходите  

ПРИХОДИ  
(в хил. лв.) 

Прогноза 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Прогноза 

2020 г. 

        

Общо приходи: 0.0 0.0 0.0 

        

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи       

Приходи и доходи от собственост       

Приходи от държавни такси       

Глоби, санкции и наказателни лихви       

Други       
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Описание на разходите  

Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Отчет 2017 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 
средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 

 
*Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. (не е приложимо за новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) 

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 733 от 2018 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при 

изпълнението на съответната бюджетна програма. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г. отчетните данни за 2017 г. в частта 

на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2. 

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики и бюджетни програми 

съгласно РМС № 733 от 2018 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то 

тогава се посочват и области на политики/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период. 
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Отчет 2018 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 
*Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. (не е приложимо за новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) 

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 733 от 2018 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при 

изпълнението на съответната бюджетна програма. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г. отчетните данни за 2018 г. в частта 

на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2. 

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики и бюджетни програми 

съгласно РМС № 733 от 2018 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то 

тогава се посочват и области на политики/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период. 
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Закон 2019 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 

 

*Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. (не е приложимо за новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) 

Забележка: Разходите по закона за 2019 г. следва да са представени съгласно РМС № 733 от 2018 г. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 

52 от 2019 г. разходите по бюджета на ПРБ за 2019 г. следва да са разпределени по идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в 

приложение № 2. 
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2020 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 
*Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. (не е приложимо за новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) 

 

Забележка: Прогнозата на разходите за 2020 г. следва да са представени съгласно РМС № 733 от 2018 г. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от 

РМС № 52 от 2019 г. прогнозата на разходите по бюджета на ПРБ за 2020 г. следва да е представена по идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се 

посочат и в приложение № 2. 
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2021 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 
*Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. (не е приложимо за новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) 

 

Забележка: Прогнозата на разходите за 2021 г. следва да са представени съгласно РМС № 733 от 2018 г. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от 

РМС № 52 от 2019 г. прогнозата на разходите по бюджета на ПРБ за 2021 г. следва да е представена по идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се 

посочат и в приложение № 2.  
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Код* 

ОБЛАСТИ НА 

ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ 

ОБЛАСТИ 

И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ 
Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  (Прогноза за 2022 г.) 

  (в хил. лв.) Общо разходи 
По бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети и 
сметки за 

средства от 

ЕС 

Общо 

ведомствени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

Общо 

администрирани 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 

и сметки 

за 

средства 

от ЕС 

XXXX.XX.XX Общо разходи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма ......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX 
Област на политика/функционална 

област ........ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма........ 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма......... 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX   ................. 0 0 0 0     0     

XXXX.XX.XX Бюджетна програма "Администрация" 0 0 0 0     0     

 

 

 
*Класификационен код съгласно РМС № 733 от 2018 г. (не е приложимо за новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от РМС № 52 от 2019 г.) 

 

Забележка: Прогнозата на разходите за 2022 г. следва да са представени съгласно РМС № 733 от 2018 г. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 1.13 от 

РМС № 52 от 2019 г. прогнозата на разходите по бюджета на ПРБ за 2022 г. следва да е представена по идентифицираните функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се 

посочат и в приложение № 2.  
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Описание на източниците на финансиране 

    

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) 
Прогноза 

2020 г. 

Прогноза 

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

        

Общо разходи:       

Общо разчетено финансиране:       

   По бюджета на ПРБ    

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:       

 Централен бюджет, в т.ч.:    

     Държавни инвестиционни заеми    

 Сметки за средства от ЕС    

 Други международни програми и договори, за които се прилага 

режимът на сметките за средства от Европейския съюз 

   

 Други програми и средства от други донори    

 Други бюджетни организации, включени в консолидираната 

фискална програма 

   

 Други    
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V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 
 

0300.03.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА 

ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО”  
(класификационен код и наименование на бюджетната програма) 

Цели на бюджетната програма 

Осъществяване на държавната политика на областно ниво от Областен управител-Велико Търново 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ   
  

Целева стойност 

0300.03.01 Бюджетна програма „Осъществяване на държавната 

политика на областно ниво” 

 (класификационен код и наименование на бюджетната програма) 

          

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

2
Отчет 

2018 г. 

2Бюджет 

2019 г. 
Прогноза  

2020 г. 

Прогноза  

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

1. Относителен дял на изпълнените решения спрямо общия 

брой приети решения на областния съвет за развитие. 

% 100 100 100 100 100 

2. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като партньор. брой 1 1 1 1 1 

3. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в сферата 

на регионалното развитие. 

брой 1 1 1 1 1 

4. Относителен дял на приключените в срок преписки 

спрямо общия брой регистрирани преписки. 

% 93,7 100 100 100 100 

5. Относителен дял на върнатите и/или оспорени от ОУ 

решения на ОС спрямо общия брой проверени решения на 

ОС. 

% 1 3 2 1 1 

6. Относителен дял на оспорените от ОУ и отменени от 

съда решения на ОС спрямо общия брой оспорени от ОУ 

решения на ОС. 

% 100 100 100 100 100 

7. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в 

срок решения на ОС спрямо общия брой върнати от ОУ 

решения на ОС. 

% 100 100 100 100 100 

8. Обща площ на земите за които е необходимо 

изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ. 

дка 2729 2000 1715 1715 0 

9. Брой проведени работни срещи с органите на местно 

самоуправление. 

брой 6 2 2 2 2 

10. Брой национални проекти и програми, в които участва 

областната администрация. 

брой 2 2 2 2 2 

11.Брой областни съвети и комисии към ОУ. брой 23 22 24 24 24 

12. Брой териториални звена отчитащи се пред ОУ чрез 

периодични срещи и/или доклади. 

брой 2 3 3 3 3 

13. Брой извършени проверки за установяване на 

обстоятелствата по жалби, сигнали и др. 

брой 91 60 50 40 40 

14. Брой предложения, указания или разпореждания за 

предприемане на необходимите действия от териториални 

звена на централната администрация. 

брой 0 0 0 0 0 

15. Брой назначени междуведомствени групи с участието 

на представител на компетентния административен орган 

за изпълнение на конкретна задача. 

брой 22 3 3 3 3 

16. Брой извършени административно – териториални 

промени за отчетния период 

брой 0 0  0  0  0 

17. Брой проведени нови и/или частични местни избори за 

отчетния период 

брой 0 1  0  0  0 

18. Брой проведени заседания на областният съвет по 

сигурност. 

брой 0 1 1 1 1 

19. Брой проведени мероприятия за повишаване на 

подготовката на органите за управление и дежурните 

(тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и 

др.) 

брой 14 14 14 14 14 
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20. Брой актувани имоти – държавна собственост за 

отчетния период 

брой 116 100 100 100 100 

21. Брой отписани имоти за отчетния период брой 114 50 50 50 50 

22. Брой управлявани от областния управител имоти 

държавна собственост през отчетния период 

брой 26 35  25  20  20 

23. Брой отдадени под наем недвижими имоти държавна 

собственост за отчетния период 

брой 23 25  23  23  23 

24. Брой плажове отдадени под наем за отчетния период 

(само за областите Бургас, Варна и Добрич) 

брой - - - - - 

25. Брой речни участъци, подлежащи на почистване за 

отчетния период 

брой 0 7 2 3 3 

26. Брой служители преминали през обучение за служебно 

или професионално развитие. 

брой 26 12 10 10 10 

27. Численост на извънщатния персонал. брой 6 7  8  8  8 

2
Колоните „Отчет 2018 г.“ и „Бюджет 2019 г.“ са добавени с оглед икономия на процедурно време 

(избягване на дублирането на информация при предстоящото отчитане за 2018 г) и за улеснение 

при тригодишното прогнозиране. 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 

програмата 

Недостиг на финансов ресурс, намален експертен капацитет, зависимост от волята на външни заявители 

за реализиране на административни услуги и дейности, зависимост от интензитета на работа на 

общинските съвети, промени в законодателството, промени в политиките и др. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

т.1. Протоколи от заседания на Областен съвет за развитие 

т. 2. Договори с Управляващи органи на Оперативни програми 

т. 3. АИС – „Микси 2009“ 

т.4. АИС – „Микси 2009“; Интегрирана система на държавната администрация 

т.5. АИС – „Микси 2009“-Протоколи на общинските съвети 

т. 6. АИС – „Микси 2009“; Протоколи на общинските съвети; Съдебни решения 

т.7. АИС – „Микси 2009“; Протоколи на общинските съвети  

т.8. Данни от съответните общини за кадастралните единици в зоната на § 4 от ЗСПЗЗ 

т.9. АИС – „Микси 2009“; Протоколи от проведени срещи 

т.10. Брой сключени договори с Агенция по заетост 

т.11. АИС – „Микси 2009“, заповеди, решения, интернет страница на областен управител 

т.12. АИС – „Микси 2009“ 

т.13. АИС – „Микси 2009“ 

т.14.  АИС – „Микси 2009“ 

т.15. АИС – „Микси 2009“, брой заповеди, протоколи 

т.16. Решения на общински съвети 

т.17. Указ за насрочване на нови и частични избори, решения на ЦИК. 

т.18. АИС – „Микси 2009“; протоколи, интернет страница на областен управител, регистър на критична 

инфраструктура 

т.19. Брой тренировки, брой сборове 

т.20. ИС „Регистър Имоти“; АИС – „Микси 2009“; брой АДС 

т.21. ИС „Регистър Имоти“, АИС – „Микси 2009“;  брой заповеди за отписване 
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т.22. Брой Актове за държавна собственост, баланс на областна администрация 

т.23. Брой наемни досиета; АИС – „Микси 2009“ 

т.25. АИС – „Микси 2009“; заповеди за сформиране на комисии; протоколи на междуведомствени 

комисии и др. 

т.26. Лични планове за обучение, обобщена заявка за обучение към ИПА, брой обучения, сертификати, 

ЕИСУЧРДА  

т. 27. Допълнителни щатни разписания, трудови договори и други 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

Координацията на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации; 

Контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и 

местната администрация 

Отбранително-мобилизационна подготовка, защита при бедствия и аварии 

Управление на държавната собственост 

Предоставяне на Административни услуги 

 

Провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Областна администрация-Велико Търново 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Областен управител-Велико Търново  
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата   (в хил. лв.) 

№ 

XXXX.XX.XX Бюджетна програма 

„............................................”  

(класификационен код и наименование на 

бюджетната програма) 

Отчет 

2017*** 
Отчет 

2018*** 
Закон 2019 

Прогноза 

2020 г. 

Прогноза 

2021 г. 

Прогноза 

2022 г. 

  1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Издръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Капиталови разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Издръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Капиталови разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

2 

Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Издръжка 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

     Капиталови разходи 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  От тях за: *              

 1.....................................             

 2....................................             

 3....................................             

                

ІІ. 

Администрирани разходни параграфи по бюджета 

на ПРБ** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1..................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  2.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  3.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

ІІІ. 

Администрирани разходни параграфи по други 

бюджети и сметки за средства от ЕС** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  1..................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  2.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  3.................................... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                

  Численост на щатния персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Численост на извънщатния персонал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

*  Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 

бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

**     Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите 

*** Отчетните данни за 2017 и 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно 

РМС № 733 от 2018 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната 

бюджетна програма. За новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ съгласно т. 

1.13 от РМС № 52 от 2019 г. разходите по бюджета на ПРБ за периода 2017-2022 г. следва да се 

представят по идентифицираните бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в 

приложение № 2. 
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