
Утвърдил: 

ИРЕНА УЗУНОВА
    Областен управител на Област Хасково

Цели на администрацията за 2012 г. 

Наименование на администрацията: Областна администрация Хасково

1 2 3 4 5 6 7
Цели за 2012 г. Стратегически 

цели
Стратегически 
документ

Дейности Срок 
/
месец 
през 
2012 
г./

Очакван 
резултат

Индикатор за 
изпълнение
Индикатор 
за текущо 
състояние

Индикатор за 
целево 
състояние

1. Повишаване на 
инвестиционната 
активност в област 
Хасково

Икономически 
растеж, 
привличане на 
инвестиции и 
развитие на 
българския 
бизнес

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009 
– 2013 г.

- Създаване на 
база данни в 
областта за: 
икономическия 
потенциал, 
регистрирани по 
Закона на 
занаятите 
предприятия, 
изградените 
индустриални 
зони, големи 
инвестиционни 
проекти и т.н. 

12 - Събрани и 
обобщени 
данни за 
икономически
я потенциал 
на област 
Хасково, които 
да се 
използват 
като 
аналитичен 
инструмент за 
последващо 
разработване 
на мерки за 
подобряване 
на бизнес 
средата и 
разработване 
на регионална 

- 0 бр. 
разработе
н актуален 
икономиче
ски 
каталог на 
област 
Хасково

- 1 бр. 
разработен 
актуален 
икономически 
каталог на 
област 
Хасково 
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стратегия за 
развитието на 
тютюнопроизв
одството по 
общини, 
количества, 
типове, 
произходи и 
сортове. 

2. Привличане на 
вниманието на 
обществеността 
към проблемите за 
опазване на 
околната среда и 
формиране на 
отговорно 
отношение и грижа 
за околната среда 

Гарантиране 
участието на 
обществеността 
при вземане на 
решения за 
околната среда 
и формиране на 
отговорно 
отношение и 
грижа за 
околната среда

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009 
– 2013 г.

- Организиране 
на 
информационна 
кампания за 
различни групи 
на 
обществеността 
за формиране 
на нови модели 
на поведение, 
щадящи 
околната среда. 

06 - По-
ефективно 
участие на 
общественост
та в процеса 
на вземането 
на решения за 
околната 
среда и 
формиране на 
нова култура и 
модели на 
поведение, 
щадящи 
околната 
среда. 

- 1 бр. 
започнала
кампания 
през 2011 
г. (1 етап)

- 1 бр. 
приключила 
кампания 
през 2012 г. 
(2 етап)

3. Опазване и 
подобряване 
състоянието на 
водните ресурси

Гарантиране и 
опазване на 
околната среда 
и водите на 
България

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
България 2009 
– 2013 г.

- Създаване на 
системи и 
мрежи за 
качествен и 
количествен 
мониторинг и 
контрол на 
водите, 
осигуряване на 

12 - Намаляване 
на 
негативните 
ефекти от 
околната 
среда върху 
качеството на 
живот и 
здравето на 

- 0 бр. 
разработе
ни проекти

- 1 бр. 
разработен 
проект за 
управление 
при 
извънредни 
ситуации
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данни за 
ефективно 
управление на 
водните 
ресурси. 
-
Усъвършенства
не дейността на 
ВиК сектора в 
областта

населението. 

- 
Регистрирана 
Асоциация  по 
ВиК Хасково

- 1 бр. 
асоциация 
по ВиК 
Дим-град

- 2 бр. 
регистрирани
ВиК 
асоциации

4. Ограничаване и 
спиране на 
загубата на 
биологично 
разнообразие

Гарантиране и 
опазване на 
околната среда 
и водите на 
България

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
българия 2009 – 
2013 г.

Картиране на 
природни 
местообитания 
и на видове. 

08 - Събрани и 
обобщени 
данни за 
застрашените 
и защитени 
ендемични 
растителни и 
животински 
видове на 
териоторията 
на област 
Хасково като 
аналитичен 
инструмент за 
вземането на 
последващи 
мерки за 
опазване на 
околната 
среда и 
формиране на 
нова култура и 
модели на 
поведение, 

- 0 бр. 
изготвена 
карта на 
застрашен
ите и 
защитени 
ендемичн
и 
растителн
и и 
животинск
и видове 
на 
територия
та на 
област 
Хасково

- 1 бр. 
изготвена 
карта на 
застрашените 
и защитени 
ендемични 
растителни и 
животински 
видове на 
територията 
на област 
Хасково
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щадящи 
околната 
среда. 

5. Повишаване на 
енергийната 
ефективност

Развитие на 
енергетиката

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
българия 2009 – 
2013 г.

 Подготовка и 
разработване 
на проекти по 
енергийна 
ефективност

09 - Постигнати 
европейски 
стандарти за 
сигурност на 
снабдяването 
с енергия и 
опазване на 
околната 
среда 

- 0 бр. 
разработе
ни проекти

- 1 бр. 
разработен 
проект за 
намаляване 
потреблениет
о на енергия 
в държавни 
сгради

6. Увеличаване 
дела на приходите 
от туризма в 
регионалната 
икономика

Устойчиво 
развитие на 
туризма

Програма на 
правителството 
на 
европейското 
развитие на 
българия 2009 – 
2013 г.

Подготовка  и 
разработване 
на  стратегия  за 
развитието  на 
туризма 

12 Развитие на 
специализира
ните видове 
туризъм, 
особено на 
културния 
туризъм, спа- 
и уелнес 
туризъм 

- 0 бр. 
разработе
ни 
стратегии 
за туризма 

- 1 бр. 
стратегия за 
развитето на 
туризма в 
област 
Хасково

6. Подобряване на 
стратегическото и 
оперативното 
планиране и 
изпълнение на 
проекти, 
финансирани от 
ЕС

Подобряване 
планирането и 
провеждането 
на регионална 
политика и 
държавното 
управление

Програма 4 
“Осъществяван
е на 
държавната 
политика на 
областно ниво”, 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област Хасково
Програма на 
Правителството 
на 

-  Координиране 
подготовката на 
проекти  в 
съответствие  с 
Областната 
стратегия  за 
развитие на 
област  Хасково 
и  Регионалния 
план  за 
развитие на 
ЮЦР;

12 -  Засилена 
роля  на 
областния 
съвет  за 
развитие с 
оглед 
функциите  му 
за  обсъждане 
и  съгласуване 
на 
инициативите 
на  общините, 
както  и  схеми 

- 1 Бр. 
проект, в 
които 
участва 
Областна 
администр
ация 
Хасково.
- 0 Бр. 
проведени 
работни 
срещи с 
органите 

- 10 бр. 
подготвени 
проекти,

- 12 бр. 
проведени 
работни 
срещи с 
органите на 
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европейското 
развитие на 
България 
Приоритет ІV, 
цел 62

за  ресурсно 
осигуряване 
изпълнението 
на областната 
стратегия  за 
развитие, 
включително 
за 
финансиране 
на  общински 
проекти.

на местно 
самоуправ
ление.
- 0 бр. 
проведени 
заседания 
на 
областни 
съвети и 
комисии

местно 
самоуправле
ние.
- 12 бр. 
проведени 
заседания на 
областни 
съвети и 
комисии

7. Защита на 
държавната 
собственост и 
обществен интерес 
в област Хасково

Подобряване 
планирането и 
провеждането 
на регионална 
политика и 
държавно 
управление

Програма 4 
“Осъществяван
е на 
държавната 
политика на 
областно ниво”, 
Областна 
стратегия за 
развитие 

-  Осигуряване 
публичност  и 
прозрачност  на 
планирането  и 
програмирането 
на 
регионалното 
развитие  на 
територията  на 
областта
-  Оптимизиране 
на  дейностите 
свързани  с 
административн
о обслужване  и 
управление  на 
държавната 
собственост 
-  Опазване, 
поддържане, 
възстановяване 
и изграждане на 
военните 

12 -  Подобрена 
обществена 
осведоменост 
и  повишено 
обществено 
доверие  в 
работата  на 
администраци
ята

-  Подобрени 
процеси  на 
стопанисване, 
разпореждане 
и  управление 

-  0  бр. 
пресконфе
ренции,
-  0  бр. 
прессъоб
щения
-  0  Бр. 
извършен
и 
проверки 
за 
установяв
ане  на 
обстоятел
ствата  по 
жалби, 
сигнали  и 
др.
-  0  Бр. 
предложе
ния, 
указания 
или 

-  2  бр. 
пресконфере
нции,
-  160  бр. 
прессъобщен
ия
-  100  бр. 
извършени 
проверки  за 
установяване 
на 
обстоятелств
ата по жалби, 
сигнали и др.

-  5  Бр. 
предложения, 
указания  или 
разпореждан
ия  за 

5



паметници с  държавната 
собственост 
на 
територията 
на областта

разпорежд
ания  за 
предприе
мане  на 
необходи
мите 
действия 
от 
териториа
лни  звена 
на 
централна
та 
администр
ация.
- 0 бр. 
договор за 
изработва
не на 
планове 
по §4 от 
ЗСПЗЗ
- 0 бр. 
договор за 
паспортиз
ация на 
сгради;
-  0  Бр. 
назначени 
междувед
омствени 
групи  с 
участието 
на 

предприеман
е  на 
необходимит
е действия от 
териториални 
звена  на 
централната 
администрац
ия.

- 1 бр. 
договор за 
изработване 
на планове по 
§4 от ЗСПЗЗ

- 1 бр. 
договор за 
паспортизаци
я на сгради;

-  10  Броя 
назначени 
междуведомс
твени групи с 
участието  на 
представител 
на 
компетентния 
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-  Проведени 
дейности  по 
опазване, 
поддръжка  и 
възстановяван
е на военните 
паметници

представи
тел  на 
компетент
ния 
администр
ативен 
орган  за 
изпълнени
е  на 
конкретна 
задача.
-0  бр. 
възстанов
ен  военен 
паметник

администрати
вен  орган  за 
изпълнение 
на  конкретна 
задача.

- 1 бр. 
възстановен 
военен 
паметник

8. Подобряване 
административнот
о обслужване 

Подобряване 
планирането и 
провеждането 
на регионална 
политика и 
държавно 
управление

Програма 4 
“Осъществяван
е на 
държавната 
политика на 
областно ниво”, 
Областна 
стратегия за 
развитие 

-  Разработване 
на  портал  за 
електронни 
услуги
-  Обучение  на 
служители  от 
администрацият
а

12 -  Разработен 
портал  за 
електронни 
услуги
-  Създаден 
администрати
вен капацитет

- 0 бр. 
разработе
н портал 
за 
електронн
и услуги
- 0 бр. 
служители 
преминал
и през 
обучение,

- 1 бр. 
разработен 
портал за 
електронни 
услуги

- 10 бр. 
служители 
преминали 
през 
обучение,
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Указания за попълване:

Колона 1   „Цели за 20  1  2 г.”  
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2012 г., като ги номерирате. 

1. Годишната цел  трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява 
нейното постигане без да я възпроизвежда. 
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите 
средства, с които разполага Вашата администрация. 
3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.
4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация 
във връзка с предоставяне на публични услуги.

Колона 2 „Стратегически цели”
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2012 г.

Стратегическата цел произтича от:
- Програмата на правителството
- Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация
- Тригодишната бюджетна прогноза

Колона 3 „Стратегически документи”
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.
Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите. 

Колона 4 „Дейности”
В колона  4 посочете  всички  дейности,  които  Вашата  администрация  планира  да  осъществи,  за  да  постигне 
поставените цели за 2012 г.  
Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2012 г. Всяка от целите за 2012 
г. може да бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата 
администрация (дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в 
работните планове на служителите.  

8



Колона 5 „Срок”
В колона 5 посочете месеца на 2012 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност. 

Колона 6   „Очакван резултат”  

В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност. 

Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният 
резултат не включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните 
цели като: командировки, закупени компютри, обучение на служителите и др. 

Колона 7   „Индикатор за изпълнение”  
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти,  
мерна единица и др.

Индикаторът  показва  промените  в  състоянието  на  обекта  на  въздействие  преди  и  след  дейностите  за 
изпълнение на целите.  Индикаторът  е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., 
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите 
от Вас дейности. 
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след 
предприетите от Вас дейности. 

Имена и длъжност на попълващия: Милена Живкова Трендафилова – Директор Дирекция „АКРРДС”
                                                       
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации 
на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост добавете нови редове в таблицата. 
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