ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЪРЖДАВАМ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
БИСЕР МИХАЙЛОВ
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
1
Цели за 2015 г.

1. Ефективна
регионална
политика и
управление за
създаване на
предпоставки за
ускорено
икономическо и
културно развитие в
област Благоевград

2
Стратегически
цели

СЦ 5
Подобряване
качеството на
взаимодействие
между
администрацията,
бизнеса и
гражданското
общество, с цел
постигане на подобри резултати в
областите на
интервенция.

3
Стратегичес
ки документ

Областна
стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2014-2020

4

5
Срок
/месец
през
2015 г./

6
Очаква
н
резулт
ат

7
Индикатор
за
изпълнение
Индик
атор
за
текущ
о
състо
яние

Индик
атор
за
целев
о
състо
яние

1. Планиране и провеждане на
заседанията и дейностите на
съветите и комисиите под
председателството на областния
управител. Осигуряване на
информираност и публичност;

Ян.-дек.

0%

100%

2. Провеждане на активна
политика на територията на
областта по ОП „Околна среда“,
ПРСР 2014-2020 и ОП „Региони в
растеж“ за осигуряване на
устойчив и балансиран
икономически растеж в областта.

Ян.-дек.

Статисти
чески
данни за
икономич
ески ръст
на
областно
ниво;
Изпълнен
ие на
плана

Дейности
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1

2
СЦ 1.Постигане на
устойчиво
интегрирано рег.
развитие, базирано
на използване на
местния потенциал
и сближаване на
районите в иконом.,
социален и
териториален
аспект

СЦ1. Ефективно
управление и
върховенство на
закона

2. Провеждане на
активна политика
за енергийна
ефективност в
област

Цел 5: Осигуряване
на по-добри
условия на живот
за гражданите в
многофамилни

3

4
3. Подобряване на
координацията при правенето на
политики между органите на
държавна и местна власт,
структури на гражданското
общество и бизнеса

5
Ян.-дек.

4. Ръководство, координация и
активно подпомагане развитието
та на ВиК сектора в област
Благоевград.

Ян.-дек.

5. Провеждане на ефективна
регионална политика в областта
на културата, образованието,
младежките дейности и спорт.

Ян.-дек.

Стратегия за
развитие на
държавната
администрац
ия 2014 2020 г.

6. Ефективен административен
контрол по отношение на
законосъобразността на актовете
на общинските съвети и
кметовете на общините в
областта.

Юни;
Декември

Програма на
правителств
ото за
стабилно
развитие на

1. Подобряване на
координацията с местната власт
на територията на областта за
провеждане на политика
устойчиво енергийно развитие и

Ян.-дек.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
6
7

100%
потвърд
ени от
АС
оспорен
и
решения

Юни;
Деке
мври

Изпълне 0%
ние на
плана

100%
потвъ
рдени
от АС
оспор
ени
реше
ния
100%

2 от 7

1
Благоевград

3. Европейско и
международно
сътрудничество,
развитие на
териториални и
трансгранични
партньорства за
трансфер на добри
практики.

4. Намаляване на
междурегионалните
различия с
провеждане на
активна политика за
насърчаване на
трудовата заетост в
областта и
реализиране на
политика за
социално—
икономическа

2
жилищни сгради в
градските центрове
чрез повишаване
на качеството на
жизнената среда и
изпълнение на
мерки за ЕЕ
СЦ 4.
Развитие на
международното и
европейско
сътрудничество,
като фактор за
постигане на
интегриран и
качествен растеж,
трансфер на добри
практики

3
Република
България за
периода
2014-2018 г.

СЦ 2. Цялостно
повишаване
качеството на живот
на населението в
област Благоевград

Областна
стратегия за
развитие
2014-2020

Цел.2 Да се
създадат условия
за социално
включване/интегри
ране на

Областна
стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2014-2020

Областна
стратегия за
развитие на

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
4
5
6
7
2. Организиране, координиране и Ян.-дек.
% на
0%
20%
осъществяване на дейностите по
санирани
задълженията на областния
жилищат
управител по НП „Енергийна
а
ефективност на многофамилните
Инвестиц
жилищни сгради“. Осигуряване на
ии по НП
информираност относно НП ЕЕ
1. Изграждане и развитие на
Ян.-дек. Изпълне 0%
100%
трансгранични партньорства за
ние на
трансфер на успешни практики
плана;
Реализир
ани
партньор
ства;

2. Разширяване на контактите по
европейско териториално
сътрудничество

Ян.-дек.

3. Насърчаване на
сътрудничеството между
общините в пограничните райони

Ян.-дек.

1. Координирано взаимодействие
между ОА и ресорните
институции за
насърчаване на заетостта

Декемвр
и

Изпълн
ение на
плана

2. Целенасочена политика по
общини за намаляване на
безработицата и насърчаване на
заетостта на младежта и тяхната
пазарна реализация.

Ян.-дек.

процент 11,5
на
%
безраб
отни в
областт
а

0%

100%

< 10%
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1
интеграция.

5. Провеждане на
политика за
превенция и
противодействие на
корупцията

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
5
6
7
Ян.-дек.
Въвежд 0%
100%
ане на
планир
ани
соц.
услуги.

2
максимален брой
хора в
неравностойно
положение и
уязвими групи

3
социалните
услуги 20112015 г.–
област
Благоевград

4
3. Провеждане на активна
политика на интеграция и
подпомагане на уязвими групи.

СЦ: Създаване на
условия за
равноправно
интегриране на
ромите и на
българските
граждани в
уязвимо положение

Областна
стратегия за
интегриране
на ромите
2012-2020

4. Активно взаимодействие с
регионалните и местни структури
на властта за изготвяне на
Областна стратегия за развитие
на социалните услуги 2016-2020

Ян.-дек.

Приоритет:
Политика за
изграждане
на трайно
сътрудничество
между държавните
институции,
гражданското
общество, медиите
и бизнеса

Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодейс
твие на
корупцията и
организиран
ата
престъпност

1.Провеждане на политика за
изграждане на институционална и
информационна антикорупционна
среда чрез подобряване
взаимодействието между
институциите, неправителствения
сектор;

Февр.Дек.

2. Дейности по повишаване на
информираността на гражданите
за механизмите за
противодействие на корупцията

Февр.Дек.

3. Анализ на прилаганите етични
стандарти в институциите на
територията на областта с цел
провеждане на политика за

ноември

0

100%

0%

100%

Приета
стратег
ия в
срок

Изпълне
ние на
плана;
Бр.
сигнали
за
корупци
онни
практики

4 от 7

1

6. Областна
администрация –
ефективна и
ориентирана към
резултати

2

СЦ4.
Професионално и
експертно
управление

3

4
засилване на отговорностите на
ръководителите и служителите в
антикорупционните мерки.

Стратегия за
развитие на
държавната
администрац
ия 2014 2020 г.

1. Повишаване на качеството на
административното обслужване и
прилагане на утвърдени и нови
добри практики в изпълнението
на административните услуги.

5

Ян.-дек.

2.
Ефективна и балансирана
Бюджет 2015 финансова и стопанска политика
и контрол.
г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
6
7

Изпълне
ние на
плана

0%

100%

Изпълне
ние на
плана

0%

100%

0%

100%

0%

100%

3. Подобряване на
вътрешноведомствената
комуникация и усъвършенстване
на процесния подход в
изпълнението на
административните услуги.
4. Ефективно използване,
обновяване и прилагане на
съвременни информационни
комуникационни технологии
5. Управление на човешките
ресурси за постигане на
компетентна и мотивирана
администрация.

Ян.-Дек.

Изпълн
ение на
плана
Изпълне
ние на
плана

5 от 7

1

7. Ефективна и
ефикасна политика
за: осигуряване
защита на
населението и
управление на
риска от бедствия и
аварии на
територията на
областта; дейности
по отбранителномобилизационна
подготовка и
поддържане на
ГКПП

2

СЦ 2. Цялостно
повишаване
качеството на живот
на населението в
област Благоевград

3

Областна
стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2014-2020

4
6. Законосъобразност,
целесъобразност и отчетност при
управлението и разпореждането с
имоти.
1. Координация и управление на
дейностите на територията на
областта по правомощията на
областния управител за
осигуряване защита на
населението при бедствия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
5
6
7
Декември Изпълне 0%
100%
ние на
плана

Ян.-дек.

2. Координация и контрол върху
работата на регионалните органи
на изпълнителната власт и
местните органи по
отбранително-мобилизационната
подготовка.

Окт.

3. Прилагане на ефикасна
политика за поддържане на ГКПП
на територията на областта.

ян.-дек.

Изпълн
ение на
плана

0%

100%

6 от 7

1
8. Усвояване на
средства по
структурните
фондове на ЕС с
разработването на
проекти

2
СЦ 4. Развитие на
международното и
европейско
сътрудничество,
като фактор за
постигане на
интегриран и
качествен растеж,
трансфер на добри
практики и
подобряване
административностопанското
взаимодействие в
регионален мащаб.

3
Областна
стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2014-2020

4
1. Разработване и
кандидатстване по проекти,
финансирани от ЕС

5
Септ.

2. Подпомагане на общините в
усвояване на средствата по
програми, финансирани от
европейски фондове.

ян.-дек.

3. Партньорство с институции и
представители на
неправителствения сектор в
разработването и реализирането
на проекти, финансирани от ЕС

ян.-дек.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
6
7
Бр.
0
2
утвърд.
проекти

Изпълн
ение на
плана

0%

100%

Съгласувано:
Дияна Атанасова, главен секретар
инж. Стилияна Ерделска, директор на дирекция АКРРДС
Ася Велкова, директор на дирекция АПОФУС
Имена и длъжност на попълващия: Фиданка Рангелова Иванова, главен експерт АКРРДС
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