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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

  
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА  

за периода 2022-2024 г. 

 

 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият стратегически план има за задача да определи основните цели и 

приоритети в работата на Областна администрация – Враца за периода 2022-2024 г., в 

качеството й на административна единица.  

Областната администрация подпомага областния управител при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица.  

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който 

осъществява държавното управление на съответната територия и осигурява съответствие 

между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. В 

своята работа областният управител се подпомага и от политически кабинет. 

Територията на област с административен център Враца включва десет общини: 

Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и 

Хайредин. 

 

mailto:obl-vr@vratsa.government.bg
http://www.vratsa.bg/


3000 Враца, бул. “Демокрация” № 1, Център за административно обслужване -  092/66-14-29, 
Деловодство – телефон – факс: 092/ 66 31 18 

e-mail: obl-vr@vratsa.government.bg, www.vratsa.bg/ 

II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА  

Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител. При 

вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на 

правомощията му, областният управител се подпомага от заместник областен управител.  

Административното ръководство на институцията се осъществява от главен секретар. 

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областната 

администрация са определени в Устройствения правилник на областните администрации. 

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в Областна 

администрация Враца са обособени в обща и специализирана администрация, организирана в 

две дирекции – „Административно-правно обслужване, финанси и управление на 

собствеността” и „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.  

Правомощията и компетенциите на областния управител са уредени в редица законови 

и подзаконови нормативни актове, като част от тях са свързани с: 

 провеждане на държавната политика в областта, координиране работата на 

органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и 

взаимодействието им с местната власт; 

 осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, 

организиране разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за 

регионално развитие, осъществяване на взаимодействие с органите на местното 

самоуправление и местната администрация;  

 опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;  

 упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на 

органите на местното самоуправление и местната администрация;  

 координация и контрол на изпълнението на актовете и действията на 

ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната 

власт на територията на областта;  

 организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи 

на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на 

областта;  

 опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на 

нормативно предоставените му правомощия;  

 обществена сигурност, организиране и ръководство на дейностите по защита на 

населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;  

 управление на ВиК системите като представител на държавата в асоциацията по 

ВиК; 

 осъществяване на международните контакти на областта на регионално ниво и др. 

Областна администрация Враца е юридическо лице на бюджетна издръжка със 

седалище гр. Враца, административен център на областта.  

Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджет към първостепенния 

разпоредител с бюджет – Министерския съвет. 
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III. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА 

МИСИЯ на Областна администрация Враца:  

Провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез 

съчетаване на националните и местните интереси. Създаване на възможност за постигане на 

устойчиво регионално развитие и намаляване на дисбалансите чрез подходящи инвестиции и 

инструменти за интегрирано териториално развитие, включително интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ).  

ВИЗИЯ на Областна администрация Враца: Компетентна, мотивирана, ефективна и 

модерна администрация, предоставяща качествени и достъпни административни услуги в 

полза на гражданите и бизнеса.  

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ.  

Настоящият стратегически план се разработва при съблюдаване на нормативно 

регламентираните правомощия и компетенции на областния управител, както и въз основа на 

целите и приоритетите на следните национални и регионални стратегически документи:  

 Национална програма за развитие „България 2030“; 

 Стратегия за децентрализация 2016-2025; 

 Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република 

България 2019-2025 г.; 

 Проект на ИТСР на СЗР 

В съответствие със споменатите по-горе стратегически и планови документи, както и 

предвид нормативната база, свързана с дейността на областните администрации, Областна 

администрация Враца си поставя за изпълнение следните стратегически цели и приоритети за 

периода 2022-2024 година: 

 

Стратегически цели Приоритети 

1. Провеждане на държавната политика за 

постигане на устойчиво регионално 

развитие, намаляване на дисбалансите и 

подобряване качеството на живот чрез 

реализиране на приоритетите на 

правителството на регионално ниво 

 

1.1. Ефективна координация и 

взаимодействие с териториалните 

структури и общинските 

администрации за провеждане 

секторните политики на областно ниво 

и създаване на условия, осигуряващи 

устойчиво социално и икономическо 

развитие; 

1.2. Активно участие в дейността на 

Регионалния съвет за развитие и 

Областния съвет за развитие и 

утвърждаване функциите им, свързани с 

обсъждане и одобряване на концепции 
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за интегрирани териториални 

инвестиции, реализация на проекти с 

регионално и междурегионално 

значение; 

1.3. Популяризиране потенциала на област 

Враца пред заинтересовани страни. 

Участие в партньорски мрежи, дейности 

и инициативи за подкрепа реализацията 

на проекти и обмен на добри практики; 

1.4. Разработване, организиране и 

координиране изпълнението на 

стратегии, планове и програми на 

територията на областта. 

2. Провеждане на държавната политика за 

защита и опазване на държавната 

собственост и нейното ефективно 

управление на територията на област 

Враца. 

2.1 Подобряване на дейността по 

стопанисване, управление и 

разпореждане с държавната собственост; 

2.2 Търсене на инвестиционен интерес към 

терени и имоти – държавна собственост. 

2.3 Навременна координация за решаване на 

междуведомствени въпроси свързани с 

държавната собственост. 

3. Навременна и ефективна защита на 

населението при бедствия, аварии и 

опазване на обществения ред, и 

адекватна организация за своевременно 

предприемане на действия при обявена 

епидемична обстановка/пандемия. 

3.1 Осъществяване на превантивни мерки за 

защитата на населението при бедствия и 

аварии и опазване на обществения ред. 

3.2  Ефективно планиране защитата на 

населението при бедствия и аварии на 

областно ниво.  

3.3 Осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. 

Координиране дейностите на 

институциите, свързани с намаляване на 

разпространението на Ковид 19. 

4. Утвърждаване и развитие на 

професионална администрация от 

компетентни, ефективни и мотивирани 

служители, работещи в полза на 

гражданите и бизнеса 

4.1 Подобряване административното 

обслужване и поставяне на потребителя в 

центъра на административните услуги. 

Повишаване удовлетвореността на 

потребителите на услуги; 

4.2  Усъвършенстване на електронното 

административно обслужване и развитие 

на системите за електронен 

документооборот.  

4.3 Ефективно управление на човешките 

ресурси, включващо: 
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 прецизиране и ефективно 

разпределение на служебни 

задължения между служителите;  

 повишаване мотивацията за работа 

и за постигане целите на 

администрацията; 

 участие в обучения за повишаване 

на знанията, уменията и 

професионалната квалификация; 

4.4 Повишаване на обществената 

осведоменост за работата на Областна 

администрация Враца и редовно 

актуализиране информацията на сайта на 

администрацията. 

 

Настоящият стратегически план е основа при полагане на ежегодните цели на Областна 

администрация – Враца, които са неразделна част от Доклада за дейността на 

администрацията. Посочените цели за периода 2022-2024 г. показват приоритетната 

насоченост на работа и не обхващат изцяло дейността на Областна администрация – Враца. 

Администрацията текущо изпълнява дейностите, свързани с осигуряване правомощията и 

компетенциите на областния управител, разписани в нормативните актове.  

Стратегическият план влиза в сила от датата на утвърждаването му от Областния 

управител. 

Стратегическият план е отворен и гъвкав документ, подлежи на актуализация при 

настъпили промени, свързани с работата на администрацията, промяна в приоритетите и 

анализ на риска. 
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