ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ЕЖЕГОДНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2011Г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
1
Цели за 2011г.

2
Стратегически
цели

1. Реализиране
на общите и
специфични
цели, заложени
в Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в област
Благоевград
2011-2015г.

1. Да се подобри
грижата за децата в
семейството, като
се предотврати
появата и
развитието на
рискови фактори по
отношение на
децата и да се
постигне
максимално
намаляване на броя
на децата,
отглеждани в
специализираните
институции
2. Да се създадат
условия за социално

3
Стратегически
документ

Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
Област
Благоевград
2011 – 2015 г.

4
Дейности

1. Организиране и
провеждане на работни
срещи със
заинтересованите страни
и доставчиците на
социални услуги
2. Изготвяне на план графици със срокове за
изпълнение

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец през
2011/

Месец
януари
2011 –
месец
декември
2011 г..

1.Проведени 2 работни
срещи
2. Изготвени 2 план графика

7
Индикатор за
изпълнение
Инди Индик
катор атор
за
за
текущ целев
о
о
състо състоя
яние
ние
0%
100%

1

включване/интегри
ране на максимален
брой хора в
неравностойно
положение и
уязвими групи
2. Изпълнение
на препоръките
от междинната
оценка на
Областната
стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2005-2015г.

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
конкурентноспособ
ността й.

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

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

Януари
2011 –
Декември
2011

2.Разработване на
стратегически документи
и проекти на областно
ниво

м. юни
2010

3.Представяне на
икономическия
възможности на област
Благоевград пред
местния бизнес и
чуждестранни
инвеститори

Януари
2010 –
Декември
2010

4.Подобряване
организацията на
работата на Областния
съвет за развитие(ОСР)

м. април
2010

1. Подобрена
0%
координация и
взаимодействие с
местните власти и
партньорите за
успешно вземане на
решения за регионално
развитие
2.Изградени 5
партньорства между
структурите на
централната власт,
гражданското
общество и бизнеса.

100%

3.Подобрено
партньорството с
бизнеса и насърчаване
на инвеститорите;
Увеличен брой на
спечелените проекти,
насочени към развитие
на икономиката
4.Създаване на подобри условия за
реализиране на
проекти
2

3. Подобряване
на социалния
диалог със
структурите на
гражданското
общество

Повишаване на
заетостта в региона,
повишаване на
квалификацията на
хората на пазара на
труда

Закон за
насърчаване на
заетостта,
Правилника за
устройството и
дейността на
Национален
съвет за
сътрудничество
по етническите
и
демографските
въпроси към
МС

4. Повишаване
капацитета на
Областна
администрация
– Благоевград,
за усвояване на
средства от
структурните
фондове на ЕС.

1.Участие в
Оперативните
програми, по които
областна
администрация
може да бъде
бенефициент,
посредством
разработване на
проекти

Оперативни
програми

5.Организиране
разработването на мерки
за насърчаване на
инвестициите и
координира тяхното
изпълнение
Провеждане на срещи за
координиране на
работата на областно
равнище по въпросите,
свързани със социалния
диалог и социалната
политика

1.Финализиране на 1
одобрен за финансиране
проект, по които
Областна администрация
е бенефициент и
изпълнение на
дейностите по 1 проект
по който е партньор
2.Разработване на 5 нови
проектни предложения за
финансиране от
Структурните фондове на
ЕС

м. април
2010

Месец
януари
2011 –
месец
декември
2011 г.

Проведени 3 срещи за 0%
подобряване на
условията за водене на
социален диалог и
решаване на проблеми,
свързани със
социалната политика

100%

Срок за
приключва
не на
проектите

1.Отчетени и
0%
финализирани
дейности по 1 проект и
изпълнявани дейности
по 1 проект, като
партньор

100%

2.Създаване на подобри условия за
реализиране на
проекти
3

3. 5(пет) броя
одобрени за
финансиране проекти

2. Подобряване
международната
дейност на
администрацията
при провеждането
на европейската
политика на
страната

Програма за
трансгранично
сътрудничество
България –
Гърция 2007 2013, ИПП
България –
Бивша
Югославска
република
Македония

1.Провеждане на работни
срещи за създаване на
партньорства с цел
реализацията на проекти
между публичните
власти на регионално и
местно ниво от
граничните региони

Януари
2011–
Декември
2011

1.Развитие на
трансграничното
сътрудничество със
съседни области /2
нови партньорства/
2.Одобрени за
финансирани 2 броя
съвместни проекти

5. Повишаване
на ролята на
Областната
администрация
за развитие на
енергийната
система в
региона

Провеждане на
ефективна политика
по енергийна
ефективност

Областната
стратегия за
развитие 20052015

1. Актуализиране на
Областна краткосрочна
програма за енергийна
ефективност;

Януари
2011–
Декември
2011

1. Актуализирана
Областна
краткосрочна
програма за енергийна
ефективност;

Областна
краткосрочна
програма за
енергийна
ефективност
2005-2007 г.

2. Въвеждане на
енергоспестяващи
системи и алтернативни
източници на енергия

6. Развитие на
туризма в
Благоевградска
област

1. Развитие на
икономически
ефективен и
конкурентноспособ
ен туристически
продукт
2. Обвързване на

Областната
стратегия за
развитие 20052015

1. Повишаване на
качеството на
туристическия продукт
2. Участие на областта
като дестинация в 2
туристически борси и
изложения (пряко в

0%

100%

0%

100%

2. Повишение на
енергийната
ефективност чрез
въведени
енергоспестяващи
системи и
алтернативни
източници на енергия
Януари
2011–
Декември
2011

1. Повишено качество
на туристическия
продукт;
2. Популяризиране на
туристическия
потенциал на региона,
чрез участие в 2
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7. Създаване на
условия за
достъп до
качествено
образование на
ромските деца

8. Повишаване
на заетостта и
намаляване на
безработицата
в областта.

туризма с действия
по опазване и
социализиране на
културноисторическо и
природно
наследство и околна
среда
Засилване на ролята
на Областния съвет
за сътрудничество
по етническите и
демографски
въпроси чрез
провеждане на
ефективни
заседания

Насърчаване на
инвестициите и
иновациите в
бизнеса в посока
разкриване на нови

страната и чрез
представители и
информационни
материали– в чужбина)

Областна
програма за
интеграция на
ромите в
българското
общество

Областна
стратегия за
развитие 20052015

1.Изготвяне на
Общински
програми/стратегии за
образование на децата и
учениците от
етническите малцинства
2. Приемане на План за
действие в сферата на
образованието на
ромските деца за
учебната 2011/2012г
3. Привличане на НПО за
работа по проекти,
насочени към
образованието на ромите
4. Назначаване на
помощник на
учителя/образователен
или социален медиатор
/от ромски произход/ във
всички училища, където
се наблюдава процес на
отпадане
1. Назначаване на
регистрирани безработни
от БТ в областта
2. Назначаване на 2 броя
младежи с висше

туристически борси и
изложения.

Юли 2011

1.Обхващане на деца в 0%
училищна възраст в
учебния процес
2. увеличаване дела на
роми със завършена
образователна степен
3. десегрегация на
сегрегирани ромски
паралелки
4. ангажираност на
ромските родители
към обучението на
техните деца

100%;

Януари
2011–
Декември
2011

1. Назначени
регистрирани
безработни от БТ в
областта
2. Назначени 2 броя

100%

0%
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9.Усъвършенст
ване на
административ
ния контрол в
администрация
та

работни места

Национален
план за
действие по
заетостта 2011

образование в областната
администрация
3. Редовно свикване на
Комисия по заетостта
към ОСРР / 4 заседания/

Осъществяване на
административен
контрол по
законосъобразностт
а на актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация и
регулаторните
режими

Законодателств
о на Република
България,

1. Постоянно
актуализиране на
електронния регистър на
оспорените и върнатите
решения на Общинските
съвети.

Януари
2011 –
Декември
2011

2. Създаване на правила
по прилагането на
установения ротационен
режим на работата на
експертите от
административен
контрол на актовете на
местно самоуправление и
местната администрация.

Януари
2011 –
Декември
2011

Устройствен
правилник на
Областните
администрации

3. План за посещения на
заседанията на
общинските съвети.

младежи с висше
образование в
областната
администрация
3. Проведени 4
заседания на Комисия
по заетостта към ОСР
Подобряване и
ефективно прилагане
на законовата и
нормативна уредба.

0%.

100%.

0%

100%

0%

100%
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10.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

Ефективно
управление на
държавната
собственост

ЗДС
ППЗДС

1. Актуализиране на
Инструкцията за
управление и
разпореждане с имоти и
вещи-държавна
собственост, утвърдена
със Заповед № ОА-РК619/2010 година
съобразно нормативните
промени.

1. Актуализирана
0%
Инструкция за
управление и
разпореждане с имоти
и вещи-държавна
собственост,
утвърдена със Заповед
№ ОА-РК-619/2010
година съобразно
нормативните промени

100%

2. Осъществен отчет
на имотите – държавна
собственост на
територията на
областта, които се
управляват от
Областния управител

0%

100%

3.Актуализиране на
регистрите

0%

100%

4. Изготвяне и
изпълнение на графика за
проверки и оглед на
имотите – държавна
собственост на
територията на Област
Благоевград.

4. Изготвен и изпълнен 0%
график за проверки и
оглед на имотите –
държавна собственост
на територията на
Област Благоевград

100%

5. Проверка на
договорите за отдаване
под наем на имоти –
държавна собственост.

5. Актуализирани
договори за отдаване
под наем на имоти –
държавна собственост.

100%

2. Водене на отчет на
имотите – държавна
собственост на
територията на областта,
които се управляват от
Областния управител.
3. Актуализиране на
регистри на имоти ДС и
създаване на
допълнителни регистри.

Януари
2011 –
Декември
2011

0%
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6. Изготвяне на план за
осъществяване на
разпоредителни действия
с имоти – частна
държавна собственост с
цел „еднаква практика”.

6. Осъществен план за
осъществяване на
разпоредителни
действия с имоти –
частна държавна
собственост с цел
„еднаква практика”.

0%

100%

7. Изготвяне на правила
за актуване и деактуване
на имотите – държавна
собственост

7. Изготвени правила
за актувани и
деактувани имоти –
държавна собственост

0%

100%

8. Извършване на
проверки на имоти –
държавна собственост,
които се владеят или
държат без правно
основание

8. Извършени
проверки на имоти –
държавна собственост,
които се владеят или
държат без правно
основание

0%

100%
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11. Превенция
и
противодейств
ие на
корупцията

Създаване на мерки
за превенция на
административната
корупция,
повишаване на
общественото
доверие в
институциите и
засилване на
гражданския
контрол

Стратегия за
прозрачно
управление,
превенция и
противодейств
ие на
корупцията

1. Разработване и
прилагане на Стратегия
за прозрачно управление
и превенция на
корупцията на областно
ниво с широкото участие
на всички
заинтересовани страни

Срок-месец Приемане на
юли 2011г. Стратегия
за прозрачно
управление и
превенция на
корупцията на
областно ниво

2. Разработване на
правила за засилване на
контрола,прозрачността,
отчетността и
утвърждаване на
ефективни механизми за
превенция, мониторинг и
противодействие на
корупцията

Срокпостоянен

0%

100%

Разработени правила за 0%
засилване на
контрола,прозрачността,
отчетността и
утвърждаване на
ефективни механизми за
превенция, мониторинг
и противодействие на
корупцията

100%

Изготвена програма за
3.Изготвяне на програма Срок-месец изпълнение на
за изпълнение на
септември Стратегията за
Стратегията за превенция 2011г.
превенция и
и противодействие на
противодействие на
корупцията
корупцията

0%

100%
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12.Усъвършенс
тване на
системата за
финансово
управление и
контрол в

Ефективно
управление на
разходването на
бюджетни средства

ЗУФКСПС

1. Да се разработят
правила за преоценка на
дълготрайните
материални активи.
2. Да се разработят
правила за бракуване на
движими вещи.
3. Да се актуализират
Вътрешните правила за
обществените поръчки, в
частта за изготвяне на
технически задания;
4. Актуализиране на
Стратегията за
управление на риска в
Областна администрация
Благоевград и на рискрегистъра;
5. Да се утвърдят
Правила за работа с
внедрени системи за
видеонаблюдение;
6. В длъжностните
характеристики на
служителите да се вменят
задължения за
докладване на
административни
пропуски и нарушения.
7. Да се разработят
вътрешни правила за
бюджетиране.

Месец
януари
2011 –
месец
декември
2011 г.

1.Разработени правила
за преоценка на
дълготрайните
материални активи.
2.
Разработени
правила за бракуване
на движими вещи.
3.
Актуализирани
Вътрешни правила за
обществените поръчки,
в частта за изготвяне
на технически задания;
4.
Актуализирана
Стратегията за
управление на риска в
Областна
администрация
Благоевград и на рискрегистъра;
5.
Утвърдени
Правила за работа с
внедрени системи за
видеонаблюдение;

0%

100%

50%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

6 .Изменени
длъжностни
характеристики

0%

100%

7.Разработени
вътрешни правила за
бюджетиране

0%

100%
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13. Качествено,
ефективно и
прозрачно
административ
но обслужване
на гражданите
и бизнеса

Облекчаване и
подобряване на
административ
ното
обслужване на
гражданите и
бизнеса

Закон за
еклектронното
управление,На
редба за
административ
ното
обслужване

1.Подобряване
качеството на
административното
обслужване по
отношение на спазването
на законовите срокове
при извършване на
административните
услуги чрез намаляване
броя на просрочените
преписки;
2. Изготвяне на анализ
на постъпилите в
администрацията жалби
относно лошо
администриране, анализ
на анкетни карти относно
удовлетвореността на
потребителите и
предприемане на
действия по отстраняване
на допуснатите
нередности
3. Актуализиране на
разработената и внедрена
система за управление на
качеството и
информационната
сигурност

Ежемесечно

Намаляване на броя на
броя на просрочените
преписки

20%

100%

На всеки 3
месеца

Предприети действия
във връзка с получени
сигнали за лошо
администриране

0%

100%

Успешни надзорни
одити

0%

100%

Януари
2011гдекември
2011г.
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14. Ефективно
използване и
прилагане на
съвременните
информационн
ии
комуникацион
ни технологии

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

Закон за
електронното
управление

1. Актуализиране
софтуера на
административната
информационна система
и специализираните
информационни системи
в ОА Благоевград
2. Внедряване на нови
информационни системи
в ОА Благоевград

3. Миграция на
клиентските
операционни системи
към MS Windows 7
4. Миграция на
използвания офис
приложения към MS
Office 2010
5. Актуализиране
софтуера на
операционните системи в
ОА Благоевград
6. Заявка за
сертифициране на
информационните
системи на ОА и
включването им в
ЕСОЕД в съответствие с
изискванията на Закона
за електронното
управление.

Януари
2011 –
Декември
2011

1. Подобрен достъп до
електронни публични
услуги;

0%

100%

2. Актуализиран
софтуер на
административната
информационна
система и
специализираните
информационни
системи в ОА
Благоевград
3. Внедрени нови
информационни
системи в ОА
Благоевград
4. Миграция на
клиентските
операционни системи
към MS Windows 7
5. Миграция на
използвания офис
приложения към MS
Office 2010
6. Актуализиран
софтуер на
операционните
системи в ОА
Благоевград

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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7. Внедряване на
електронни услуги,
извършвани от ОА
Благоевград.

8. Провеждане на
обучения за развиване на
умения, свързани с
информационните и
комуникационните
технологии.

15. Ефективно
управление на
човешките
ресурси

Развитие на
професионална
държавна служба и
мотивиране на
служителите за
постигане на
качество и
ефективност на
вложения труд

1.Оптимизирано
управление на човешките
ресурси в
администрацията чрез
попълване на личните
планове за обучение.
2.Изготвяне на обобщен
план за обучение на
служителите от Областна
администрация –
Благоевград и
изпълнение на
заложените обучения в

7. Осъществена заявка 0%
за сертифициране на
информационните
системи на ОА и
включването им в
ЕСОЕД в съответствие
с изискванията на
Закона за
електронното
управление.
8. Внедрени
0%
електронни услуги,
извършвани от ОА
Благоевград
9. Проведени обучения 0%
за развиване на
умения, свързани с
информационните и
комуникационните
технологии.

100%

Попълване на личните
планове за обучение

0%

100%

Изготвяне на годишен
план

0%

100%
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100%

100%

плана
2. Мотивиране на
служителите в
администрацията за
повишаване на
квалификацията,
знанията и уменията,
чрез повишаване в
длъжност и в ранг, при
наличие на
законоустановените
предпоставки
3. . Изготвяне на График
за ползване на платения
годишен отпуск на
служителите от Областна
администрация –
Благоевград
4. Извършване на
периодични проверки за
присъствието на
служителите, спазване на
работното време и
регистрация към
системата за видео
наблюдение.
5 Извършване на
профилактични прегледи
на служителите от
Областна администрация
– Благоевград.
6.Актуализиране на
длъжностните
характеристики

Повишаване в
длъжност и в ранг на
служителите, за които
са налице
законоустановените
предпоставки

30.1.2011г.

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

Изготвяне на график

Извършване на
ежемесечни проверки
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Наредбата за
ГКПП

16.
Реализиране
правомощията
на областния
управител по
Наредбата за
ГКПП
17.
Осигуряване на
защитата на
живота и
здравето на
населението,
имуществото
при бедствия
Предотвратяване
последиците от
кризи, планиране,
организиране и
управление на
отбранителномобилизационната
подготовка

7. Разработване
вътрешни правила за
етично поведение на
служителите в Областна
администрация
Благоевград.
1. Изготвяне на график за
контрол и организиране
на дейностите по
поддържане доброто
състояние на
националното знаме и
изображението на герба
на Република България
надписите, обозначаващи
държавната граница и
поддържането на
инфраструктурата и
чистотата в зоната на
ГКПП

1.Изготвяне/актуализира
не / на план за защита
при бедствия на областта
2. Актуализиране на
плана за привеждане на
областта в по-високо
състояние и степен на
готовност за работа във
военно време
3. Изготвяне на годишен
план за работа на
Областния съвет за

На три
месеца

Извършване на
проверки

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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18. Подготовка
на областта за
отбрана и
организирането
на
отбранителномобилизационн
ата подготовка

сигурност
4. Изготвяне на график за
осъществяване на
контрол за наличността,
правилното отчитане,
приемане
използване,
разпределение и
съхраняване на
материали, съдържащи
класифицирана
информация

0%

ВАЛЕРИ СМИЛЕНОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
Изготвил:
Румяна Костова– младши експерт дирекция АПОФУС
Даниела Тодорова- младши експерт дирекция АКРРДС
Съгласувал:
Дияна Атанасова –Главен секретар на Областна администрация - Благоевград
Ася Велкова – директор дирекция АПОФУС
Живка Юрукова - директор дирекция АКРРДС
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100%

