ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД
1
Цели за 2010 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически документ

4
Дейности

Реализиране
на целите от
Областната
стратегия за
развитие на
област Благоевград 20052015 г. и Регионалния план
за развитие на
ЮЗРП

1. Подобряване
координацията и
взаимодействието за провеждане
политиката на регионално развитие чрез повишаване ролята и подобряване капацитета на Областна администрация.
2. Динамично
развитие на икономиката на основата на знанието и повишаване
на конкурентос-

Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005
– 2015 г.,
Областна
стратегия за
регионално
развитие на
област Благоевград 2005 –
2015 г.

1. Засилване на взаимодействието между
държавната и местната власт, структурите
на гражданското общество и бизнеса за
насърчаване и привличане на инвестиции
чрез провеждане на
съвместни срещи
2. Разработване на
стратегически документи и проекти на областно ниво
3. Представяне на икономическия потенциал
на област Благоевград
пред местния бизнес и

5
Срок
(месец
през 2010)

Януари
2010 – Декември
2010

Юни 2010

Януари
2010 – Декември
2010

6
Очакван резултат

1. Подобрена координация и взаимодействие с местните власти
и партньорите за успешно вземане на решения за регионално
развитие
2. Изградени партньорства между структурите на централната
власт, гражданското
общество и бизнеса.
3. Подобрено партньорството с бизнеса и
насърчаване на инвеститорите;
Увеличен брой на спечелените проекти, на-

7
Индикатор за
изпълнение
ИндиИндикатор
катор
за теза цекущо
лево
състо- състояяние
ние
0
5

0
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0
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1

пособността

Качествено,
ефективно и
прозрачно административно обслужване
на гражданите
и бизнеса.

1. Облекчаване и
подобряване на
административното обслужване
на гражданите и
бизнеса чрез
прилагане на организационния
принцип “едно
гише”, отчитайки
и другите мерки
за подобряване
на административното обслужване.

Закон за
електронното
управление,
Наредба за
административното обслужване

чуждестранни инвеститори
4. Подобряване организацията на работата
на Областния съвет за
развитие(ОСР)
5. Организиране разработването на мерки
за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение
1. Подобряване качеството на АО по отношение на законовите
срокове в изпълнение
на служебни преписки
на физически и юридически лица чрез намаляване броя на просрочените преписки;
2. Популяризиране
достъпа до услугите
чрез съществуващите
канали
3. Създаване на нов
сайт на администрацията.
4. Актуализиране и оптимизиране на вътрешноведомствените
актове, регламентиращи процедурите, компетенциите и отговорностите при изпълнението им;
5. Актуализиране на

Април 2010

сочени към развитие
на икономиката
4. Създаване на подобри условия за реализиране на проекти

Април 2010

Април 2010

Януари
2010 – Декември
2010
Април 2010
Май 2010

Януари

1. Повишена удовлетвореност на гражданите от изпълнението на
предлаганите административни услуги;
2. Подобрено Административно обслужване;
3. Предприети действия, във връзка с получени сигнали за лошо администриране.
4. Подобряване на
връзките между отделните административни звена.
5. Намаляване на сроковете за предоставяне на административни услуги.
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Повишаване
капацитета на
Областна администрация –
Благоевград,
за усвояване
на средства от
структурните
фондове на
ЕС.

Ефективно управление на
човешките ресурси и укрепване на административния
капацитет

1. Участие в Оперативните програми, по които
областна администрация може
да бъде бенефициент, посредством разработване
на проекти
2. Подобряване
международната
дейност на администрацията при
провеждането на
европейската политика на страната

Развиване на
професионална
държавна служба
и мотивиране на
служителите за
постигане на качество и ефективност на вложения труд и усъвършенстване на
системата за раз-

Оперативни
програми

Програма за
трансгранично
сътрудничество България
– Гърция 2007
- 2013, ИПП
България –
БЮР Македония
Стратегия за
управление
на човешките
ресурси в
държавната
администрация 2006–
2013 г.
Стратегия за
обучение на
служителите в

разработената и внедрена система за управление на качеството и информационната
сигурност
1. Финализиране на
вече одобрени за финансиране проекти, по
които Областна администрация е бенефициент
2. Разработване на нови проектни предложения за финансиране от
Структурните фондове
на ЕС

2010 – Декември
2010
Срок за
приключване на проектите

1. Изграден капацитет
и кадрови потенциал
за разработка на проекти
2. Създаване на подобри условия за реализиране на проекти
3. Увеличен брой спечелени проекти

0

4

0

5

1. Създаване на партньорства за реализацията на проекти между публичните власти
на регионално и местно ниво от граничните
региони

Януари
2010 – Декември
2010

1. Развитие на трансграничното сътрудничество със съседни
области
2. Успешно реализирани съвместни проекти

2
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1. Осигуряване провеждането на ефективно управление на
човешките ресурси за
повишаване на компетентността, уменията,
знанията, етиката, кариерното развитие и
мотивацията на служителите от Областна
администрация

Януари
2010 – Декември
2010

1. Оптимизирано управление на човешките ресурси в администрацията
2. Назначаване на
служители с професионален опит и изградени професионални
качества, кариерно
развитие на служителите

60%

80%
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Усъвършенстване на административния
контрол в администрацията

Превенция и
противодействие на корупцията

Осигуряване

витие на професионалните умения и квалификация на служителите в администрацията

администрацията 20062020 г.

Осъществяване
на административен контрол по
законосъобразността на актовете и действията
на органите на
местното самоуправление и местната администрация и регулаторните режими
Създаване на
мерки за превенция на административната корупция, повишаване
на общественото
доверие в институциите и засилване на гражданския контрол

Законодателство на Република България,

1. Повишаване на

1. НП „ОС-

2. Обективност при
атестирането на служителите атестиране
3. Прилагане на система за оценка на реалните нужди от обучение на служителите,
съобразно длъжностните им характеристики и работните им планове

Устройствен
правилник на
Областните
администрации
Стратегия за
прозрачно управление,
превенция и
противодействие на корупцията

70%

100%

50%

100%

0%

100%

50%

100%

60%

100%

Януари
2010 – Декември
2010

1. Приемане на програма за противодействие на корупцията на
ОСППК за 2010 г.
2. Създаване на гаранция за прозрачност
и отчетност в дейността на административните структури

20%

60%

Януари

1. Намаляване на ни-

10%

10%

Януари
2010 – Декември
2010
Юни – І
етап
Ноември –
ІІ етап

1. Създаване на Регистър на оспорените и
върнатите решения на
Общинските съвети
2. Установяване на ротационен режим на работа на експертите от
Административен контрол

Януари
2010

1. Провеждане на заседания на Областния
съвет за превенция и
противодействие на
корупцията.
2. Провеждане на обучения по антикорупционни практики за гражданска активност и нулева толерантност към
корупционни практики.
1. Назначаване на ре-

Януари
2010 – Декември
2010

3. Повишена ефективност и професионализъм в работата на областна администрация
– Благоевград
1. Повишаване професионалните знания и
умения на служителите и издигане престижа на държавната
служба
2. Оптимизиран кадрови потенциал
Подобряване и ефективно прилагане на
законовата и нормативна уредба

Януари
2010

4

на нови работни места и активна политика за осигуряване на устойчива заетост

Подобряване
процесите по
придобиване,
стопанисване,
управление,
разпореждане
и актуване на
държавни
имоти и движими вещи –
държавна собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС. Защита на държавната собственост
Усъвършенстване на системата за финансово управление и
контрол в Областна администрация
Благоевград

заетостта и намаляване на безработицата в областта
2. Насърчаване
на инвестициите
и бизнеса в посока разкриване на
нови работни
места
Ефективно управление на държавната собственост

Ефективно управление на разходването на бюджетни средства

ПОЗ”
2. Програма
„Старт в кариерата”
3. Актуализирана стратегия по заетостта на Република България
4. ЗНИ
ЗДС
ППЗДС

гистрирани безработни 2010 – Декември
от БТ в областта
2010
2. Назначаване на
младежи с висше образование в областната администрация
3. Редовно свикване на
Комисия по заетостта
към ОСР

вото на безработица в
областта
2. Осигуряване на работа за младежи с
висше образование
3. Сътрудничество с
Регионална служба по
заетостта, синдикати,
организации на работодатели и др.

Създаване на правила
при управлението и
разпореждането с имоти – държавна собственост

Януари
2010 – Декември
2010

1. Изготвяне на Вътрешните правила за
СФУК
2. Извършване на вътрешни одити
3. Изготвяне на План
за разходване на средствата от бюджетната
сметка

Април 2010
Октомври
2010
Март 2010

6
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1. Съкращаване сроковете за обслужване
2. Оптимизирано управление и стопанисване на държавната
собственост

5%

100%

Оптимизиране на разходите

0%

100%

0

1

0

1
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Подобряване
взаимодействието на Областна администрация –
Благоевград с
общинските
администрации на територията на областта

Ефективно използване и
прилагане на
съвременните
информационни и комуникационни технологии

Създаване на подобри възможности за провеждане на регионалната политика
на областно и
общинско ниво

Въвеждане на
нови и актуализация на вече въведени информационни технологии, водещи до
повишаване на
ефективността,
обхвата и прозрачността при
предоставянето
на публични услуги

Областна
стратегия за
регионално
развитие на
област Благоевград 2005 –
2015 г.

Закон за
електронното
управление

1. Организиране на
съвместни приемни за
физически и юридически лица със служители от Областна администрация, общинските администрации и
представители на регионални институции
на държавната администрация
2. Организиране на периодични работни
срещи с кметовете на
общините по възникнали проблеми от регионално значение
3. Създаване на обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и
работни групи за решаване на конкретни
задачи
1. Актуализиране софтуера на операционните и информационни
системи в ОА – Благоевград
2. Миграция на клиентските операционни
системи към MS
Windows 7
3. Миграция на клиентските приложенията
към MS Office 2007
4. Провеждане на обу-

0
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Юни 2010

0

14

Януари
2010 – Декември
2010

0%

100%

100%

100%

2%

30%

4%

100%

3
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Март 2010

Януари
2010 – Декември
2010

1. Бързо и компетентно решаване на проблеми от правомощията
на посочените институции
2. По-добра координация в работата областната и общинските
администрации

1. Подобрен достъп до
електронни публични
услуги;
2. Повишаване ефективността и подобряване качеството на
работата на служителите на ОА Благоевград

6

Подобряване комуникацията и
повишаване капацитета на ОА в
сферата на информационните и
комуникационни
технологии

чения за развиване на
умения, свързани с
информационните и
комуникационните
технологии
5. Заявка за сертифициране на информационните системи на ОА
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление
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