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УТВЪРДИЛ:  / П / 

 
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА 
Областен управител 
на област Велико Търново 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Отчет за изпълнение на целите за 2020 г. 
  
Наименование на администрацията: Областна администрация Велико Търново 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2020 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

1. напълно постигната цел / 

100 %/ 

2. задоволително 

постигната цел  /50 и над 50 %/ 

3. незадоволително 

постигната цел /под 50 %/ 

Индикатор за целево 

състояние /заложен в 

началото на 2020 г./ 

Индикатор за текущо 

състояние /отчетен в 

края на 2020 г./ 

1. Намаляване на 

административнат

а тежест, 

подобряване на 

административнот

о обслужване и 

развитие на е-

управление 

1. Обмен на документи 

посредством Средата 

за електронен обмен 

на съобщения 

Ускорен обмен на 

документи 

Активен участник в 

средата 

Брой обменени е- 

документи 

посредством ЕСОЕД 

Реален участник в 

ЕСОЕД 
напълно постигната цел / 100 %/ 

2. Прозрачност в 

дейността на 

администрацията и 

улесняване на достъпа 

до обществена 

информация  

Публичност и 

прозрачност на 

дейността и 

улесняване на 

достъпа до 

обществена 

информация 

Актуализирана 

информация на 

интернет страницата 

 

Нова интернет 

страница на ОУ 

 

 

 

Интернет страница на 

ОУ 
напълно постигната цел / 100 %/ 
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Актуализирана 

информация 

относно поддържаните 

от администрацията 

регистри и бази данни 

на Портала за 

отворени данни 

 

Публикуван на 

Портала за отворени 

данни 

Регистър на върнати и 

оспорени решения на 

общинските съвети 

 

Публикувана 

информация в 

поддържаните от 

администрацията 

регистри и бази данни 

на Портала за 

отворени данни  

 

Създадена 

организация за 

поетапно публикуване 

на нова информация 

на Портала за 

отворени данни 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Актуализиран списък 

на категориите 

информация, 

подлежаща на 

публикуване в 

интернет за дейността 

на ОА и форматите, в 

които е достъпна 

Списък на категориите 

информация, 

подлежаща на 

публикуване в 

интернет за сферата на 

дейност на ОА и 

форматите, в които е 

достъпна 

напълно постигната цел / 100 %/ 

3. Подобряване на 

организацията на АО 

Предоставяне на 

АО в съответствие 

с изискванията на 

НАО 

 

Актуализирани 

вътрешни правила за 

административно 

обслужване и харта на 

клиента 

 

 

 

Създадена 

организация за АО и 

актуализирани 

вътрешни правила за 

административно 

обслужване и харта на 

клиента 

напълно постигната цел / 100 %/ 

4. Осъществяване на 

КАО 

Предоставяне на 

АО чрез КАО 

Брой подписани 

споразумения с 

общини за 

предоставяне на 

административно 

обслужване на 

принципа на КАО 

Проведени работни 

срещи с част от 

общините  

задоволително постигната цел  

/50 и над 50 %/ 

Поради въведените през 2020 г. 

извънредно положение и 

извънредна обстановка, във връзка 

с разпространението на COVID – 

19 не са проведени срещи с 
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общините, но е създадена 

организация за събиране на 

информация по служебен път 

5. Внедряване на е-АУ  Предоставяне на е-

АУ  

 

Утвърдено от 

Областен управител 

техническо задание за 

изработка на  

Уеб-приложение за 

предоставяне на е-

услуги 
 

 

 

Брой е-услуги 

 

Отпаднала 

необходимост от 

разработване на уеб 

приложение   

 
 

 

 

 

 

Предоставяне на е-

услуги чрез Единен 

модел 

за заявяване, 

заплащане и 

предоставяне на ЕУ 

незадоволително постигната цел 

/под 50 %/ 

Отпаднала необходимост от 

разработване на уеб приложение  

във връзка с включване на 

администрацията в Единният 

модел за заявяване, заплащане и 

предоставяне на електронни 

административни услуги 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

6. Дигитализиране на 

документи в архив 

„Държавна 

собственост“ 

Дигитализиран 

архив „Държавна 

собственост“ 

Извършване на 

бързи справки в 

архив „Държавна 

собственост“ 

Внедрен софтуер за 

дигитализация на 

архив „Държавна 

собственост“ 
 

 

 

 

 

Създадена 

организация за 

поетапна 

дигитализация на 

архива. Брой 

дигитализирани 

документи. 

Представен тестов 

вариант на софтуера,  

и закупен сървър, 

 

 

 

 

 

 

Дигитализирани 

документи  

задоволително постигната цел  

/50 и над 50 %/ 

Поради въведените през 2020 г. 

извънредно положение и 

извънредна обстановка, във връзка 

с разпространението на COVID – 

19 не е финализиран процеса по 

внедряване на софтуера 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

7. Поддържане на 

Интегрирана система 

за управление.  

Предоставяне на  

бързи и 

висококачествени 

ИСУ в съответствие с 

ISO 9001:2015 и ISO 

27001:2013 

Интегрирана система 

за управление 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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Участие като пилотна 

администрация в 

Проекта, финансиран 

от Оперативна 

програма „Добро 

управление“ в периода 

2019 – 2020 г., за 

внедряване на 

европейския модел за 

управление на 

качеството CAF 

административни 

услуги в 

съответствие с 

изискванията на 

стандарта и 

очакванията на 

гражданите и 

бизнеса. Висока 

степен на сигурност 

на 

информационната 

среда 

4 вътрешни одита 

2 прегледа на 

ръководството 

2 одита от 

сертифициращите 

организации 

 

 

Внедрена Система за 

управление на 

качеството - CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадена 

организация за 

внедряване на CAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

8. Развитие на 

висококвалифициран и 

устойчив 

административен 

капацитет 

Повишаване 

квалификацията на 

служителите чрез 

участия в обучения; 

Изготвяне на годишен 

план за задължително 

и специализирано 

обучение и подаване 

на заявки в ИПА 

 

Изготвен годишен 

план за задължително 

и специализирано 

обучение и подадени 

заявки в ИПА 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 Извършен анализ на 

ефективността и 

ефикасността на 

проведените обучения. 

Изготвен анализ на 

ефективността и 

ефикасността на 

проведените обучения 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Създаване на 

условия за 

ефективно 

провеждане на 

студентски 

практики и стажове 

Брой проведени 

стажове и практики 

Програма за 

новопостъпили 

служители и стажанти 

напълно постигната цел / 100 %/ 

9. Опазване и защита 

на държавната 

собственост на 

територията на 

областта 

Повишена 

ефективност при 

управлението и 

разпореждането с 

имоти – държавна 

собственост 

Брой протоколи на 

комисия по 

управление и 

разпореждане с имоти 

и вещи- ДС и бр. 

разгледани и 

приключени преписки 

Изработени преписки, 

свързани с управление 

и разпореждане с 

имоти и вещи -ДС и с 

безвъзмездно 

прехвърляне в 

собственост на 

общини 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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Проведени работни 

срещи 

Протоколи 

 

 

 

 

 

 
 

Годишен доклад за 

осъществен контрол 

по чл. 54, ал. 3 от ЗДС 

 

Проведени работни 

срещи с представители 

на общините в 

областта и с ДПУСЯ 

по въпроси свързани с 

прехвърляне 

собствеността на 

държавата върху 

общински язовири 
 

Изготвен годишен 

доклад за осъществен 

контрол по чл. 54, ал. 3 

от ЗДС 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 
 

  

Годишен доклад за 

осъществен контрол 

по чл. 67, ал. 13 и чл. 

67а, ал.12 от ППЗДС 

 

Изготвен годишен 

доклад за осъществен 

контрол по чл. 67, ал. 

13 и чл. 67а, ал.12 от 

ППЗДС 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 
 

 Предоставяне на МРРБ 

на преписи на 

съставени АДС и на 

годишна информация 

за управление и 

разпореждане с имоти 

– ДС, за предходната 

година 

 

Предоставени преписи 

на съставени АДС и на 

годишна информация 

за управление и 

разпореждане с имоти 

– ДС за предходната 

година в МРРБ 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Повишена 

ефективност при 

отразяване на 

промени в АДС, 

съставяне на АДС и 

отписването им от 

актовите книги за 

Брой актуализирани, 

актувани и отписани 

имоти – държавна 

собственост 

  

ИС „Регистър имоти“ 

Отразени промени в 

АДС, съставени АДС и 

отписани имоти от 

актовите книги за 

държавна собственост  

напълно постигната цел / 100 %/ 
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държавна 

собственост 

Качествено и в срок 

обслужване на ФЛ 

и ЮЛ при 

предоставяне на АУ 

/Държавна 

собственост; 

Регионално 

развитие и 

териториално 

устройство; Правни 

и административно-

технически услуги/ 

Брой предоставени 

услуги 

Предоставени АУ напълно постигната цел / 100 %/ 

Изплащане на 

равностойно 

парично 

обезщетение на 

собствениците на 

отчуждени имоти 

Брой разгледани 

постъпили искания за 

изплащане на 

обезщетения на 

собственици на 

отчуждени имоти; 

Брой протоколи 

Разгледани искания за 

изплащане на 

обезщетения на 

собственици на 

отчуждени имоти, 

изготвени протоколи, 

изплатени 

обезщетения 

напълно постигната цел / 100 %/ 

10.Осъществяване на 

ефективен контрол по 

законосъобразността 

на актовете и 

действията на 

органите на местното 

самоуправление и 

местната 

администрация.  

Установяване на 

незаконосъобразни 

решения на 

общинските съвети 

и 

незаконосъобразни 

актове на органите 

на местната 

администрация 

Брой заповеди за 

връщане на 

незаконосъобразни 

решения за ново 

обсъждане или за 

оспорването им по 

съдебен ред 

Брой заповеди за 

отмяна на актове на 

органи на местна 

администрация 

 

 

Становища по всички 

постъпили  решения на 

ОС. 

Заповеди за връщане 
на решения за ново 

обсъждане и заповед 

за оспорване по 

съдебен ред 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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11. Разглеждане на 

жалби, молби, сигнали 

и предложения  от 

граждани и 

юридически лица  

Защита на 

законните интереси 

на граждани и 

юридически лица 

от необосновано 

нарушаване на 

правата им 

Брой отговори на 

граждани и 

юридически лица 

 

Изготвяне на годишен 

доклад за дейността на 

Комисията по чл. 7а от 

УПОА 

Изготвени отговори по 

постъпили жалби, 

проведени заседания 

на Комисията по чл. 7а 

от УПОА и изготвен 
годишен доклад за 

дейността на 

Комисията по чл. 7а от 

УПОА . 

напълно постигната цел / 100 %/ 

12. Възлагане и 

приемане на § 4 от 

ПЗР на ЗСПЗЗ 

Уредени поземлени 

отношения 

Възложено 

изработване на 

планове на 

новообразуваните 

имоти и/или приемане 

на изработени планове 

Възложени и приети 

планове за 

новообразувани имоти 

за част от териториите 

по § 4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ 

напълно постигната цел / 100 %/ 

13. Оказване на правна 

помощ за 

законосъобразното 

осъществяване на 

правомощията на 

Областен управител  и 

осигуряване на 

ефективна защита на 

интересите на 

държавата при 

заведени съдебни 

спорове 

Ефективна защита 

на държавата / 

областен управител 

по образувани 

съдебни дела 

Брой приключили дела 

в полза на държавата 

или Областен 

управител 
 

Актуализирана база 

данни за образуваните 

съдебни производства 
 

Доклади за  промени в 

нормативни актове  
 

Доклад за резултатите 

от осъществено 

процесуално 

представителство,опов

естени на интернет 

страницата на ОУ 

Осъществено 

процесуално 

представителство по 

образувани дела, 

актуална база данни за 

съдебните 

производства, 

изготвени и 

оповестени на 

интернет страницата 

доклади за промени в 

нормативни актове и 

доклад за осъществено 

процесуално 

представителство. 

напълно постигната цел / 100 %/ 

2. Превенция и 

контрол на 

рисковете от 

бедствия и аварии. 

Управление на 

процеса по 

1. Поддържане на 

готовността и 

способността на 

свързочно-

оповестителните 

средства  

Подобряване 

комуникацията 

чрез системата за 

ранно оповестяване 

12 тренировки Проведени  

тренировки 
напълно постигната цел / 100 %/ 
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възстановяване и 

подпомагане след 

бедствия. 

2. Подобряване на 

превантивната дейност 

и готовността за 

реагиране при 

бедствия 

Предприемане на 

действия за 

намаляване на 

риска от бедствия. 

Актуален 

регистър 

Актуален  Регистър на 

язовирите на 

територията на област 

Велико Търново 

напълно постигната цел / 100 %/ 

  Брой протоколи от 

извършени проверки 

на язовири 

 

 

Заседание/заседания  

на Областен съвет за 

намаляване риска от 

бедствия 

 

 

Брой съгласувани 

общински планове за 

защита при бедствия.  
 

 

 

Създадена 

организация за 

обезпечаване на 

готовност за действие 

при усложнена зимна 

обстановка в Област 

Велико Търново  

Протоколи от 

извършени проверки 

на язовири  

 

 

Извършени действия 

по актуализиране на 

Областен план за 

защита при бедствия.  

 

 

Създадена 

организация за 

съгласуване на 

общинските планове за 

бедствия. 

 

Обезпечена готовност 

за действие при 

усложнена зимна 

обстановка в Област 

Велико Търново 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 % 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

3. Разглеждане на 

искания за 

финансиране от 

МКВПМС 

Разгледани искания 

за финансиране от 

МКВПМС 

100% разгледани  

искания за 

предоставяне на 

средства от 

републиканския 

бюджет чрез 

МКВПМС 

 

 

Разгледани постъпили 

искания за 

финансиране от 

МКВПМС и изготвени 

становища. 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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3. Провеждане на 

последователна и 

прозрачна 

политика за 

повишаване 

ефективността на 

публичните 

разходи, 

осигуряване на 

добро финансово 

управление и 

контрол на 

публичните 

средства и активи 

1. Повишаване 

ефективността на 

управление на 

публичните разходи и  

осигуряване на добро 

финансово управление 

и надеждни системи за 

контрол на публичните 

средства  

Периодично 

наблюдение на 

изпълнението на 

бюджета по 

параграфи, 

подпараграфи, 

политики и 

програми 

Брой отчети за касово 

изпълнение и 

финансови отчети 

Изготвени отчети за 

касово изпълнение и 

финансови отчети 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Повишаване на 

ефективността на 

системите за 

управление и 

контрол 

Попълнен въпросник 

за състоянието на 

СФУК 

Доклад за състоянието 

на СФУК 

Мониторинг на СФУК  

Попълнен въпросник 

за състоянието на 

СФУК 

Изготвен Доклад за 

състоянието на СФУК 

Проведен годишен 

мониторинг на СФУК 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Извършена ежегодна 

оценка на риска 

Актуализирана 

стратегия за 

управление на риска 

Мониторинг на 

процеса по управление 

на риска 

Извършена ежегодна 

оценка на риска, Риск 

регистър, планове на 

дирекциите, 

предприети действия 

за актуализиране на 

стратегията 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Финансова 

обоснованост и 

законосъобразност 

на управленските 

решения 

Брой контролни листи  Осъществен 

предварителен 

контрол преди 

поемане на 

задължения и 

извършване на 

разходи, както и преди 

поемане на 

задължение за приход 

и преди постъпване на 

приход 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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Съответствие 

между данните от 

счетоводното 

отчитане и 

фактическото 

състояние на 

активите и пасивите 

Извършена 

инвентаризация за 

2020г. и преоценка на 

активите 

Доклад от 

инвентаризация 

Протокол за 

извършена проверка 

по отношение 

начисляване на 

амортизации на 

нефинансови 

дълготрайни активи на 

ОА 

Извършена годишна 

инвентаризация за 

2020г., изготвен 

доклад, протокол за 

извършена проверка 

по отношение 

начисляване на 

амортизации на 

нефинансови 

дълготрайни активи на 

ОА 

напълно постигната цел / 100 %/ 

4. Ефективност 

при провеждане на 

секторни 

политики на 

областно ниво 

1. Оказване на 

подкрепа при 

изпълнение на мерките 

за енергийна 

ефективност на 

сградите по 

НПЕЕМЖС 

 

 

 

 

2. Разработване на 

„Програма за 

енергийна 

ефективност на област 

Велико Търново за 

периода 2020 – 2022 

г.“ 

 

3. Повишаване на 

енергийната 

ефективност на сгради 

държавна собственост 

Повишаване 

енергийната 

ефективност на 

сградите и 

реализирани 

икономии за 

домакинствата 

Брой ежеседмични и 

ежемесечни справки 

по изпълнението на 

програмата на 

територията на 

областта 

Осъществен контрол 

на обществени 

поръчки, изпълнение 

на договорите и по 

изпълнение на СМР 
 

Утвърдена „Програма 

за енергийна 

ефективност на област 

Велико Търново за 

периода 2020 – 2022 

г.“ 
 

Извършено енергийно 

обследване на адм. 

сграда на пл. „Център“ 

№ 2. Набелязани 

мерки 

Изготвени 

ежеседмични и 

ежемесечни справки 

по изпълнението на 

програмата на 

територията на 

областта и извършен 

контрол  

 

 

 
 

Изготвена и утвърдена 

„Програма за 

енергийна 

ефективност на област 

Велико Търново за 

периода 2020 – 2022г.“ 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 
 

незадоволително постигната цел 

/под 50 %/ 
Поради въведените през 2020 г. 

извънредно положение и извънредна 

обстановка, във връзка с COVID – 19 

не е извършено енергийно обследване 
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4. Предоставяне на 

информация за 

потребностите на 

работодателите от 

работна сила в 

областта 

Придобиване на 

реална представа за 

потребността на 

работодателите от 

работна сила и 

постигнато 

съответствие с 

държавния план- 

прием 

Организирано 

проучване сред 

работодателите 

относно потребностите 

от работна сила 

Анализ за реалните 

потребности на 

работодателите в 

област Велико 

Търново от работна 

сила 

Организирано 

проучване сред 

работодателите 

относно потребностите 

от работна сила; 

Извършен анализ за 

реалните потребности 

на работодателите в 

област Велико 

Търново от работна 

сила 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Осигуряване на 

заетост за 

безработни лица с 

трайни увреждания 

в ОА 

Запазване на 

осигурената заетост 

Осигурена заетост на 

безработни лица с 

трайни увреждания  

напълно постигната цел / 100 %/ 

5. Координация на 

държавната политика в 

сферата на 

образованието 

Съгласуван 

държавен план-

прием за учебната 

2020-2021 г. 

Протокол от заседание 

на комисия по заетост 

към Областния съвет 

за развитие за 

съгласуване на 

държавния план прием 

Протокол от заседание 

на комисия по заетост 

към Областния съвет 

за развитие; 

съгласуван държавен 

план-прием за 

учебната 2020-2021 г. 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Осъществен 

контрол за 

изпълнение на 

Механизъм за 

съвместна работа 

на институциите по 

обхващане и 

задържане в 

образователната 

система на децата и 

учениците в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст 

на областно ниво 

Обобщена 

информация за 

резултатите от 

предприетите действия 

и мерки за обхващане 

и задържане на децата 

и учениците в 

образователната 

система 

Протокол от заседание 

на Областен 

координационен 

център на област 

Велико Търново за 

изпълнение на ПМС 

№ 100 от 8 юни 2018 

г.; 
Обобщена 

информация за 

резултатите от 

предприетите действия 

и мерки за обхващане 

и задържане на децата 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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и учениците в 

образователната 

система  

6. Подкрепа на 

общини, териториални 

структури, бизнеса и 

НПО при изготвяне, 

кандидатстване и 

реализация на проекти 

Съдействие на 

заинтересованите 

страни при 

кандидатстване  и 

реализация на 

проекти 

 

 

Оказана подкрепа 

 

 

 

 

 

Учредено Сдружение с 

нестопанска цел в 

обществена полза 

„РИЦ  „Българските 

следи““ 

Оказана подкрепа на 

заинтересованите 

страни при 

кандидатстване  и 

реализация на проекти 

 

Регистрирано 

Сдружение с 

нестопанска цел в 

обществена полза 

„РИЦ  „Българските 

следи““ 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

7. Изготвяне на 

Областен културен 

календар за културни 

събития на 

територията на 

областта.  

Съдействие при 

организиране на 

културни прояви на 

територията на 

областта 

Популяризиране на 

културните 

събития, обичаи и 

традиции и 

достигане на 

информация до 

обществото 

Календар за културни 

събития на 

територията на 

областта, оповестен на 

интернет страницата; 

Оказано съдействие 

Календар за културни 

събития на 

територията на 

областта, оповестен на 

интернет страницата;  

Оказано съдействие за 

популяризиране на 

културните събития, 

обичаи и традиции 

напълно постигната цел / 100 %/ 

8. Извършване на 

проверки на 

проводимостта на 

речните легла извън 

урбанизираните 

територии  

Обезпечаване на 

нормална 

проводимост на 

речните легла с 

оглед недопускане 

на щети 

Протоколи за 

извършена проверка от 

Междуведомствената 

комисия по чл. 140 от 

ЗВ 

Актуализирана 

Програма за планово 

почистване на речните 

участъци 

Кореспонденция и 

оказано съдействие на 

общинските 

администрации  за 
обезпечаване на 

нормална проводимост 

на речните легла с 

оглед недопускане на 

щети 

задоволително постигната цел  

/50 и над 50 %/ 
Поради въведените през 2020 г. 

извънредно положение и извънредна 

обстановка, във връзка с 

разпространението на COVID – 19 не 

са извършвани извършени проверки от 

Междуведомствена комисия по чл. 

140 от ЗВ , поради което не е 

актуализирана Програмата 
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9. Обсъждане на 

промени в 

маршрутните 

разписания и 

съгласуване на 

вътрешнообластната 

транспортна схема ; 

Произнасяне по 

искания за прилагане 

на спешна мярка по 

реда на чл. 5, параграф 

5 от Регламент (ЕО) 

1370/2007 на 

Европейския 

парламент и на Съвета 

на Европа от 23 

октомври 2007 г. 

Осъществяване на 

обществен превоз 

на пътници по 

автобусни линии, 

съгласно утвърдена 

областна 

транспортна схема 

и осигурена 

непрекъснатост на 

транспортното 

обслужване  

Актуализирана 

Областна транспортна 

схема 

Брой решения за 

разрешаване 

прилагането на спешна 

мярка  

Актуализирана 

Областна транспортна 

схема 

Решения за 

разрешаване 

прилагането на спешна 

мярка 

напълно постигната цел / 100 %/ 

10. Изготвяне на 

Областна програма за 

БДП и План за 

действие за 2021 г. 

Актуализиране на 

План-програмата за 

изпълнението на 

политиката по БДП за 

2020 г. 

Одобрен доклад за 

състоянието на 

БДП към 2019 г. и 

одобрени мерки за 

ограничаване на 

ПТТ за 2020 г. от 

ДАБДП 

 

Областна програма за 

БДП и План за 

действие за 2021 г.  

 

 

Изготвена областна 

план -програма по 

БДП за 2021 г.; 

Актуализирана план – 

програма за 2020 г. по 

БДП; 

напълно постигната цел / 100 %/ 

11. Поддържане на  

актуална информация 

за общинските пътища 

на територията на 

областта. 

Списък на 

общинските 

пътища на 

територията на 

Област Велико 

Търново 

Актуализиран списък 

на общинските пътища 

Списък на общинските 

пътища 
напълно постигната цел / 100 %/ 

 

 

12. Съдействие за 

усъвършенстване на 

механизма за 

координация, 

наблюдение и 

Създаване на 

благоприятни 

условия за 

пълноценно 

личностно развитие 

Областен план за 

младежта, оповестен 

на интернет 

страницата на 

областен управител 

Областен план за 

младежта, оповестен 

на интернет 

страницата на 

областен управител 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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отчитане на 

националната 

политика за младежта 

на младежите чрез 

участието им в 

обществения и 

икономическия 

живот 

 

 

13. Засилване 

ефективността на 

действащите областни 

съвети и комисии при 

провеждане на 

политиките на 

областно ниво 

 

Създаване на 

благоприятна 

жизнена среда и 

подобряване 

качеството на 

живот в областта 

 

Брой проведени 

заседания на областни 

съвети и комисии и 

реализирани решения 

по тях 

 

Проведени заседания 

на областни съвети и 

комисии и 

реализирани решения 

по тях 

 

 

напълно постигната цел / 100 %/ 

Провеждане на 

регионална 

политика 

Проведени заседания 

Годишната 

индикативна програма 

за дейността на РСР на 

СЦР през 2020  

Протокол от 

заседание; 

Председателство на 

РСР на СЦР от 

Областен управител на 

област Велико 

Търново за периода 

01.01.2020 г. – 

30.06.2020 г. 

напълно постигната цел / 100 %/ 

5. Интеграция на 

хората с 

увреждания в 

контекста на 

Конвенцията за 

правата на хората 

с увреждания 

1. Провеждане на 

държавната политика 

за правата на хората с 

увреждания  

 

 

Създаване на 

условия за 

социално 

приобщаване и 

подкрепа на хората 

с увреждания 
 

Защитаване на 

пълноценното 

упражняване на 

техните права и 

свободи  

Брой проведени 

заседания на областен 

съвет 

Кореспонденция с 

общини  
напълно постигната цел / 100 %/ 

6. Подобряване на 

координацията и 

взаимодействието 

между 

1. Изпълнение на 

нормативни 

задължения по 

ЗПКОНПИ  

Създаване на 

организация за 

подаване и 

проверка на 

Актуализиран 

публичен регистър на 

подадените 

декларации по 

Актуален регистър на 

подадените 

декларации по 

ЗПКОНПИ, оповестен 

напълно постигната цел / 100 %/ 
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компетентните 

институции, 

работещи по 

противодействие 

на корупцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ефективни  

действия насочени към 

превенция и 

противодействие на 

корупцията 

декларации за 

имущество и 

интереси 

 

 

 

 

 

Дейност на 

Областен съвет за 

превенция и 

противодействие на 

корупцията 

ЗПКОНПИ 

Доклад /доклади на 

комисията сформирана 

по ЗПКОНПИ 

 

 

 

 

Проведено 

антикорупционно 

обучение в средните 

училища на 

територията на Област 

Велико Търново 

на интернет 

страницата на 

областен управител и 

изготвен доклад на 

комисията сформирана 

по ЗПКОНПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незадоволително постигната цел 

/под 50 %/ 
Поради въведените през 2020 г. 

извънредно положение и извънредна 

обстановка, във връзка с 

разпространението на COVID – 19 

провеждането на обучение беше 

отложено 
 

 


