ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЪРЖДАВАМ: (п)
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
БИСЕР МИХАЙЛОВ
ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
1
Цели за 2015 г.

4
Дейности

Резултат

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
самооценка
напълно постигната цел /100 %/
задоволително постигната цел /50
и над 50 %/
незадоволително постигната цел /
под 50 %/

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

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

 Планираните заседания
на всички съвети комисии са
проведени в срок.
 Областен съвет за
устойчиво енергийно развитие
– проведено 1 заседание;
 Областен съвет за
сътрудничество по
етническите и интеграционни
въпроси - Проведени
заседания: 2 бр.;
 Областен обществен
съвет за превенция и
противодействие на
корупцията – 2 заседания;
 Областен съвет за
тристранно сътрудничество –

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2015 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2015г. /

100 % от
планираните
дейности

95 %

95%
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1 заседания.;
 Областна комисия по
безопасност на движението – 1
заседание;
 Регионален
консултативен съвет по
охрана на горите, дивеча и
рибата – 1 заседание;
 Епизоотична комисия
за област с административен
център – Благоевград;
 Звено за мониторинг и
оценка на Областната
стратегия за развитие на
социалните услуги в област
Благоевград 2011 – 2015 г. – 2
заседания.;
 Заседания на Звеното за
мониторинг на Областната
стратегия за развитие – 3
заседания;
 Осигурена е
публичност на сайта на
администрацията за
протоколите и решенията на
съветите и комисиите;
 Изпълнени дейностите
по утвърждаване на промени в
областните транспортни
2 от 21
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схеми.
 Изпълнение приетите
решенията на ОСР – 100%
 Осигурена
комуникация за постигане на
ефективност в правилното
прилагане на нормативната
уредба – проведени 6 срещи
между експертите.
 Изготвени са два
анализа за резултатите от
делата с постигане на висок
дял на спечелените дела
(98,4% по ЗМСМА) и
отчетност на делата – 12 бр.
справки за хода на делата.
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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.

 Областният управител,
като титуляр в Комитета за
наблюдение по Оперативна
програма Околна среда 20142020 – проведени за 2015год.
участва в 5 заседания на
Комитета за наблюдение и 3
писмени процедури за
вземане на решения.

100% от
планираните
дейности
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100%

 Извършен е анализ за
определяне
на
функциониращи
и
нефункциониращи проекти,
изпълнявани по процедури на
директно предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ по приоритетните оси
на
оперативна
програма
„Околна среда 2007-2013 г.“ и
въз основа на резултатите от
него се извърши удължаване
на сроковете за изпълнение на
дейностите по тези проекти до
31 декември 2015 г. Одобрени
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бяха Методология и критерии
за оценка на проектни
предложения.
 Участие на областния
управител в ХІ-то заседание
на тематична работна група за
разработване на оперативна
програма „Региони в растеж“
2014-2020 г., на 30.04.2015 г.
 Реализирани дейности
(партньорства) по
разширяване на контактите по
ТГС в прилагане на
секторните политики на
местно ниво.
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3. Подобряване на
координацията при
правенето на политики
между органите на
държавна и местна
власт, структури на
гражданското
общество и бизнеса

 През 2015 г. са
проведени 32 работни срещи с 100% от
планираните
органите на местно
самоуправление и регионални дейности
структури, представители на
организации и гражданите за
обсъждане на обновяването и
модернизацията на сградния
фонд, законосъобразността на
решенията на ОбС,
обществени услуги, служебен
обмен на информация по
електронен път и др.;
 Организирано и
проведено широко обсъждане
на въпроси за Областната
здравна карта и Националната
здравна карта. Срещи за
незаконното строителство, по
етническите въпроси за
конкретни райони в областта.
 Организирано е
процеса по представянето на
периодичните и годишни
отчети на 24 ТС на
изпълнителната власт –
изготвен обобщен доклад.
 Осъществен ефективен
административен контрол
върху 100 % от решенията на
общинските съвети.

100%
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4. Ръководство,
координация и активно
подпомагане
развитието та на ВиК
сектора в област
Благоевград.

 Организирано и
проведено едно заседания на
Асоциацията по ВиК –
гласувани и приети 4
решения.
 Осигурена е
публичността в дейността на
Асоциацията по ВиК –
заседания, протоколи,
бюджет.
 Установяване на
техническото и
експлоатационното състояние
и аварийното планиране и
предприетите превантивни
мерки по отношение на
водните обекти – язовири,
хвостохранилища,
шламохранилища,
сгуроотвали, ВиК системи,
открити рудници, кариери
(водоеми и езера) за добив на
инертни материали и др. на
територията на Област
Благоевград

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

 Провеждане на
общественото представяне и
обсъждане на областен план
за превенция и ограничаване
на младежката безработица
региона на 24 април 2015 г.

100% от
планираните
дейности

100%

100% от
планираните
дейности

100%
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спорт.

Приет Областен план за
превенция и ограничаване на
младежката безработица
 Област Благоевград,
като една от пилотните
области по проект RePLAY,
си осигури комплексен
инструментариум –
методологии и матрици в
помощ на общините и
областта за съставяне на
ефективни планове за
ограничаване на младежката
безработица.
 Организиране на
участието на представители
на общини и областна
администрация в семинари по
съставяне на плановете за
ограничаване на младежката
безработица.
 Организиране и
провеждане на ученически
конкурс под патронажа на
областния управител „Сто
години от Първата световна
война“
 Участие на
администрацията в
национална програма „Старт в
кариерата“ с прилагане на
принципа на „менторство“.
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 Областният съвет за
тристранно сътрудничество
проведе заседание с
обсъждане състоянието на
пазара на труда по отношение
на младежката безработица в
област Благоевград
 Областният управител
подкрепи на областно ниво и
популяризира с включване
Европейска седмица на
физическата активност;
 Координиране на
процеса по планиране на
дейностите по общини за
утвърждаване на ;
 Приет Областен план за
превенция и ограничаване на
младежката безработица;
2. Провеждане на
активна политика за
енергийна ефективност
в област

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

2. Организиране,
координиране и
осъществяване на
дейностите по
задълженията на

 Организирана и
проведена среща с гражданите
и бизнеса разяснителна
кампания за НПЕЕ.
 Организирана и
проведена среща за
разясняване на предстоящата
либерализация на енергийния
пазар в страната.
 Организиране на
процеси и процедури за
регистриране и отчитане на
документите по прилагане на

100% от
планираните
дейности

100%

100% от
планираните
дейности

100%

100%
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3. Европейско и
международно
сътрудничество,
развитие на
териториални и
трансгранични
партньорства за
трансфер на добри
практики.

областния управител по
НП „Енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради“.
Осигуряване на
информираност
относно НП ЕЕ

задълженията на областния
управител по Национална
програма енергийна
ефективност с местната
изпълнителна власт.
 Резултатност в НПЕЕ:
допустимите сгради за област
Благоевград са били общо 545
- разпределени в общините
Банско -1 бр., Благоевград –
473 бр., Гоце Делчев – 20 бр.,
Разлог – 2 бр., Сандански – 26
бр. сгради.

1. Изграждане и
развитие на
трансгранични
партньорства за
трансфер на успешни
практики

 Сключен Меморандум
за сътрудничество между
област Благоевград и Източен
планов регион, Република
Македония - съвместна рамка
за действие с цел ефективна
регионална политика за
балансирано развитие чрез
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
 Разработени два
проекта по програма ТГС
България-Македония
 Среща на областния
управител и заместникпрефекта на Централна
Македония за област Серес,
Гърция с обсъждане на
приоритетно оси, върху които
ще се работи през новия

2. Разширяване на
контактите по
европейско
териториално
сътрудничество

100% от
планираните
дейности

95%

100% от
планираните
дейности

90%

95%
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3. Насърчаване на
сътрудничеството
между общините в
пограничните райони

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

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

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

програмен период:
Конкурентоспособност,
Човешки ресурси и Социална
икономика.
 Среща на областния
управител с кметовете във
връзка с инвестиционен
проект за спешните центрове;
 Разяснителна кампания
за Асоциацията по ВиК.
 Участие на Областна
администрация като партньор
в НП „Подкрепа за заетост назначени 330 трайно
безработни лица от област
Благоевград - 12 общини за 4
месеца, като са осигурени
дейности по превенция от
наводнения на територията на
12-те общини.
 Провеждане на
общественото представяне и
обсъждане на областен план
за превенция и ограничаване
на младежката безработица
региона на 24 април 2015 г.
 Приет Областен план за
превенция и ограничаване на
младежката безработица
 Приети планове по
общини за превенция и
ограничаване на младежката
безработица

100% от
планираните
дейности

100%

100% от
планираните
дейности

100%

100% от
планираните
дейности

95%

100%
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3. Провеждане на
активна политика на
интеграция и
подпомагане на
уязвими групи.

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

5. Провеждане на
политика за превенция и
противодействие на
корупцията

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

 Обобщаване на
отчетите на общините
относно изпълнение на
ангажиментите по национален
план за действие по
международната инциатива
"Десетилиетие на ромското
включване 2005 -2015 г."
 Областната стратегия
за развитие на социалните
услуги 2016-2020 е
представена е на обществено
обсъждане и пред Звеното за
мониторинг и оценка на
Областната стратегия за
развитие на социалните
услуги
 Приета ОСРСУ с
Решение № 4 от Заседание на
Областен съвет за развитие,
проведено на 12.05.2015 г.
 Проведени две
планирани заседания на
Областния съвет за превенция
и противодействие на
корупцията.
 Проведено е анкетно
проучване в 14-те общински
администрации и в Областна
администрация, като
резултатите са представени на
разширено заседание на
ОСППК и е осигурена
публичност през сайта на ОА.

100% от
планираните
дейности
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95%

100% от
планираните
дейности

100%

100% от
планираните
дейности

100%

100%
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6. Областна
администрация –

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

 Осигурена е
публичност на протоколите на
ОСППК и решенията на
съвета.
 Осигурени са различни
канали за подаване на сигнали
и предложения във връзка с
възникнали съмнения и
прояви на корупционни
практики. Разяснена е и е
публикувана процедурата по
обработка на сигналите.
 Осигурена е
публичност чрез медиите за
дейността на
администрацията в
противодействие на рисковете
от корупционни прояви.

3. Анализ на
прилаганите етични
стандарти в
институциите на
територията на
областта с цел
провеждане на
политика за засилване
на отговорностите на
ръководителите и
служителите в
антикорупционните
мерки.
1. Повишаване на
качеството на

 Представени са и са
обобщени отчетите на 24
регионални и областни
структури на изпълнителната
власт за осигурената
публичност за гражданите,
като част от
антикорупционните мерки,
възможността за получаване
на сигнали по различни
канали, прилагането на
етични стандарти.

100% от
планираните
дейности

100%

 Инициирано и
осъществено сключване на

100% от
планираните

100%

100%
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ефективна и
ориентирана към
резултати

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

споразумение за комплексно
административно обслужване
с общините на територията на
областта
 Въведени процедури за
прилагане на комплексно
административно обслужване,
осигуряване на различни
канали за гражданите и
бизнеса за заявяване на
услуги и за получаване на
изходящи документи от
услуги.
 Извършен преглед на
технологичните карти и е
осигурена, съответно обявена
възможността за набиране на
документи по служебен път за
част от услугите.
 Успешен
сертификационен одит и
защита на сертификата по
международния стандарт за
информационна сигурност
ISO 27001:2013
 Осигурена публичност
чрез сайта на
администрацията, като
„Достъп до информация“, е с
рейтинг - висок, съгласно
оценката на
неправителствения сектор;
 Изпълнението на
административните услуги е

дейности
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1,4 % просрочие за всички
услуги, като нарастването на
изпълнените услуги, спрямо
2014 г., е 20%.
2. Ефективна и
балансирана финансова
и стопанска политика и
контрол.

 В резултат на
въведените контролни
процедури бюджетните
показатели за 2015 год. са
изпълнени в рамките на
утвърдените ни от
Министерски съвет.
Разпорежданията с
финансовите ресурси на
администрацията е
осъществено при спазване на
принципите за добро
финансово управление и
контрол с цел постигане на
ефективна, целесъобразна и
балансирана финансова
дейност.
 Изготвен Счетоводна
политика за 2015 г. и Бюджет
по параграфи за контролиране
на разходите;
 Актуализирана
процедури по СФУК и са
изпълнени задълженията по
ЗОП;
 Ефективно управление
на риска – съставен Рискрегистър за 2015, мониторинг

100% от
планираните
дейности

100%
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на контролите.

3. Подобряване на
вътрешноведомственат
а комуникация и
усъвършенстване на
процесния подход в
изпълнението на
административните
услуги.

100% от
 Въведени коригиращи
планираните
действия с промяна на
дейности
процедури по прилагане на:
 Закона за обществените
поръчки;
 административното
обслужване;
 СФУК;
 Оборот на електронни
документи и документи на
хартиен носител;
 Въведени процедури:
• За сключване на
граждански договори;
• За изпълнение на
препоръки на външни
одитори и предписания на
контролни органи;
 Въведени коригиращи
действия по
документооборота и
подобрена вътрешна
организация на работата.

90%

4. Ефективно
използване, обновяване
и прилагане на
съвременни
информационни

100% от
 Подобрена
информационна осигуреност планираните
за защитата и резервирането на дейности
информацията с въвеждане на
технологичен ресурс.

100%
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комуникационни
технологии

5. Управление на
човешките ресурси за
постигане на
компетентна и
мотивирана
администрация.

6. Законосъобразност,
целесъобразност и
отчетност при
управлението и
разпореждането с
имоти.

 Прилагане на процесен
подход в управлението на ИС и
процедури в съответствие със
стандарта ISO 27001:2013
 Въведени процедури с
вътрешни правила за
провеждане на студентските
стажове в областна
администрация;
 Повишаване на
административния капацитет с
надграждащи обучения проведени обучения на 32
служители;
 Издадени 64
сертификата по езикови
обучения.
 Извършени са проверки
и съставени седем протокола
за всички имоти по
управлението на областния
управител.
 Извършени продажби:

100% от
планираните
дейности

100%

100% от
планираните
дейности

100%

 Продажба на имоти в
управление на областния
управител 3 броя с обща
стойност 168 332 лв.;
 Продажби на държавни
имоти на територията на
областта под управление на
други ведомства – 6 броя.

 Обезщетения АМ
Струма:
 Издадени протоколи по
административни преписки за
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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

1. Координация и
управление на
дейностите на
територията на
областта по
правомощията на
областния управител за
осигуряване защита на
населението при
бедствия

изплащане на обезщетения за
АМ-Струма Лот 2 и Лот 3 –
19 броя
 Отдадените имоти под
наем за отчетния период са 19
бр. с приходи от наем
 В изпълнение на чл. 64, 100% от
планираните
ал.1, т.2 от Закона за защита
дейности
при бедствия през 2015 г. са
актуализирани Областният
план за защита при бедствия и
общинските планове.
 Проведени са две
тренировки на Щаба за
изпълнение на областния план
за защита при бедствия и за
взаимодействие с
националния щаб със
задействане на Системата за
ранно предупреждение и
оповестяване (СРПО) на
органите на изпълнителната
власт;
 за 2015 год. Са
назначени 4 комисии и са
направени проверки по
течението на основните речни
легла, дерета и язовири на
територията на областта.
 За отчетния период са
назначени 12 броя
междуведомствени комисии,
които са извършили на място
оглед на 32 обекта,

100%

100%
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2. Координация и
контрол върху работата
на регионалните
органи на
изпълнителната власт и
местните органи по
отбранителномобилизационната
подготовка.

предложени от кметовете на
общини за финансиране от
МКВП към МС.
 За зимния сезон 20152016 г. е извършена
планираната подготовка:
Актуализиране на щабовете за
координация и Списъците с
осигурената техника за зимно
поддържане на общините;
Областно пътно управление
представи актуализиран
Оперативен план за
подготовка на пътната мрежа
на област Благоевград за
зимен сезон 2015-2016 г.
 Организирана и
осигурена дейността на
Областния съвет по
сигурността – 2 заседания и
проведени 14 тренировки и
проверки.
 Прилагани процедури
по Закона за класифицираната
информация.
100% от
 Организирано е
планираните
денонощно оперативно
дейности
дежурство за поддържане на
готовност на областта,
общините и кметствата, за
оповестяването при
привеждане на страната от
мирно на военно положение,
при стихийни бедствия и

100%
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3. Прилагане на
ефикасна политика за
поддържане на ГКПП
на територията на
областта.

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

1. Разработване и
кандидатстване по
проекти, финансирани
от ЕС

аварии.
 През годината се
осъществяваше действен
контрол по спазване на
изискванията за защита на
класифицираната информация
във всичките и аспекти:
документална, физическа и
персонална.
 Изпълнени
задълженията на областния
управител за поддържане на
четирите ГКПП на
територията на областта до
предаването на сградите и
съоръженията в управление на
Агенция „Митници“, съгл.
ПМС №2014 от 14 август 2015
г.
 Изпълнен проект „Надграждане на
компетентността на
администрацията и
повишаване на
квалификацията и
професионализма на
служителите от Областна
администрация Благоевград
чрез целенасочени езикови
обучения“ – обучени 32
служители;


100% от
планираните
дейности

100%

100%

Разработени две
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проектни предложения;
2. Подпомагане на
общините в усвояване
на средствата по
програми,
финансирани от
европейски фондове.

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

 Проведени
разяснителни кампании и
работни срещи с местната
власт за участие НПЕЕ, ПН
„Подкрепа за заетост,
перспективите за развитие на
ВиК сектора и др.
 Методическа подкрепа
на общините по НПЕЕ с
въвеждане на процедури по
утвърждаване и приемане на
обекти.
 Сключен Меморандум
за сътрудничество между
област Благоевград и Източен
планов регион, Република
Македония - съвместна рамка
за действие с цел ефективна
регионална политика за
балансирано развитие чрез
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
 Проведени работни
срещи с Префектура Серес –
Централна Македония Гърция

100%

100%

100%

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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