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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.  

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД 
1 2 3 4 5 6 7 

Индикатор за 
изпълнение 

Цели за 2010 г. Стратегически 
цели 

Стратегичес-
ки документ 

Дейности Срок 
(месец  

през 2010) 

Очакван резултат 

Инди-
катор 
за те-
кущо 
състо-
яние 

Инди-
катор 
за це-
лево 

състоя-
ние 

Реализиране 
на целите от 
Областната 
стратегия за 
развитие на 
област Благо-
евград 2005-
2015 г. и  Реги-
оналния план 
за развитие на 
ЮЗРП  

1. Подобряване 
координацията и 
взаимодействие-
то за провеждане 
политиката на ре-
гионално разви-
тие чрез повиша-
ване ролята и по-
добряване капа-
цитета на Облас-
тна администра-
ция.  
2. Динамично 
развитие на ико-
номиката на ос-
новата на знание-
то и повишаване 
на конкурентос-

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

1. Засилване на взаи-
модействието между 
държавната и местна-
та власт, структурите 
на гражданското об-
щество и бизнеса за 
насърчаване и привли-
чане на инвестиции 
чрез провеждане на 
съвместни срещи 
2. Разработване на 
стратегически доку-
менти и проекти на об-
ластно ниво 
3. Представяне на ико-
номическия потенциал 
на област Благоевград 
пред местния бизнес и 

Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
 
 
 
 
 
 
Юни 2010 
 
 
 
Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 

1. Подобрена коорди-
нация и взаимодейст-
вие с местните власти 
и партньорите за ус-
пешно вземане на ре-
шения за регионално 
развитие 
2. Изградени парт-
ньорства между струк-
турите на централната 
власт, гражданското 
общество и бизнеса. 
3. Подобрено парт-
ньорството с бизнеса и 
насърчаване на инвес-
титорите; 
Увеличен брой на спе-
челените проекти, на-

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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пособността � чуждестранни инвести-
тори 
4. Подобряване орга-
низацията на работата 
на Областния съвет за 
развитие(ОСР) 
5. Организиране раз-
работването на мерки 
за насърчаване на ин-
вестициите и коорди-
нира тяхното изпълне-
ние 

 
 
Април 2010 
 
 
 
Април 2010 

сочени към развитие 
на икономиката  
4. Създаване на по-
добри условия за реа-
лизиране на проекти 

Качествено, 
ефективно  и 
прозрачно ад-
министратив-
но обслужване 
на гражданите 
и бизнеса. 

1. Облекчаване и 
подобряване на 
административ-
ното обслужване 
на гражданите и 
бизнеса чрез 
прилагане на ор-
ганизационния 
принцип “едно 
гише”, отчитайки 
и другите мерки 
за подобряване 
на администра-
тивното обслуж-
ване. 

Закон за 
електронното 
управление, 
Наредба за 
администра-
тивното обс-
лужване 

1. Подобряване качес-
твото на АО по отно-
шение на законовите 
срокове в изпълнение 
на служебни преписки 
на физически и юриди-
чески лица чрез нама-
ляване броя на прос-
рочените преписки; 
2. Популяризиране 
достъпа до услугите 
чрез съществуващите 
канали 
3. Създаване на нов 
сайт на администраци-
ята. 
4. Актуализиране и оп-
тимизиране на вът-
решноведомствените 
актове, регламентира-
щи процедурите, ком-
петенциите и отговор-
ностите при изпълне-
нието им; 
5. Актуализиране на 

Април 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
Април 2010 
 
 
Май 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Януари 

1. Повишена удовлет-
вореност на граждани-
те от изпълнението на 
предлаганите адми-
нистративни услуги; 
2. Подобрено Адми-
нистративно обслуж-
ване; 
3. Предприети дейст-
вия, във връзка с по-
лучени сигнали за ло-
шо администриране. 
4. Подобряване на 
връзките между от-
делните администра-
тивни звена. 
5. Намаляване на сро-
ковете за предоставя-
не на административ-
ни услуги. 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

0% 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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разработената и внед-
рена система за уп-
равление на качество-
то и информационната 
сигурност  

2010 – Де-
кември 
2010 

Повишаване 
капацитета на 
Областна ад-
министрация – 
Благоевград, 
за усвояване 
на средства от 
структурните 
фондове на 
ЕС. 

1. Участие в Опе-
ративните прог-
рами, по които 
областна адми-
нистрация може 
да бъде бенефи-
циент, посредст-
вом разработване 
на проекти 
2. Подобряване 
международната 
дейност на адми-
нистрацията при 
провеждането на 
европейската по-
литика на страна-
та 

Оперативни 
програми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програма за 
трансгранично 
сътрудничес-
тво България 
– Гърция 2007 
- 2013, ИПП 
България – 
БЮР Македо-
ния 

1. Финализиране на 
вече одобрени за фи-
нансиране проекти, по 
които Областна адми-
нистрация е бенефи-
циент 
2. Разработване на но-
ви проектни предложе-
ния за финансиране от 
Структурните фондове 
на ЕС 
 
1. Създаване на парт-
ньорства за реализа-
цията на проекти меж-
ду публичните власти 
на регионално и мест-
но ниво от граничните 
региони 
 

Срок за 
приключва-
не на про-
ектите 
 
 
 
 
 
 
 
 
Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
 
 

1. Изграден капацитет 
и кадрови потенциал 
за разработка на про-
екти  
2. Създаване на по-
добри условия за реа-
лизиране на проекти 
3. Увеличен брой спе-
челени проекти 
 
 
 
1. Развитие на трансг-
раничното сътрудни-
чество със съседни 
области 
2. Успешно реализи-
рани съвместни проек-
ти 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 

Ефективно уп-
равление на 
човешките ре-
сурси и укреп-
ване на адми-
нистративния 
капацитет 

Развиване на 
професионална 
държавна служба 
и мотивиране на 
служителите за 
постигане на ка-
чество и ефек-
тивност на вло-
жения труд и усъ-
вършенстване на 
системата за раз-

Стратегия за 
управление 
на човешките 
ресурси в 
държавната 
администра-
ция 2006–
2013 г. 
Стратегия за 
обучение на 
служителите в 

1. Осигуряване про-
веждането на ефек-
тивно управление на 
човешките ресурси за 
повишаване на компе-
тентността, уменията, 
знанията, етиката, ка-
риерното развитие и 
мотивацията на служи-
телите от Областна 
администрация 

Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оптимизирано уп-
равление на човешки-
те ресурси в админис-
трацията 
2. Назначаване на 
служители с професи-
онален опит и изгра-
дени професионални 
качества, кариерно 
развитие на служите-
лите 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
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витие на профе-
сионалните уме-
ния и квалифика-
ция на служите-
лите в админист-
рацията  

администра-
цията 2006-
2020 г. 

2. Обективност при 
атестирането на слу-
жителите атестиране 
 
3. Прилагане на систе-
ма за оценка на реал-
ните нужди от обуче-
ние на служителите, 
съобразно длъжност-
ните им характеристи-
ки и работните им пла-
нове 

Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
Юни – І 
етап 
Ноември – 
ІІ етап 

3. Повишена ефектив-
ност и професионали-
зъм в работата на об-
ластна администрация 
– Благоевград 
1. Повишаване профе-
сионалните знания и 
умения на служители-
те и издигане прести-
жа на държавната 
служба 
2. Оптимизиран кадро-
ви потенциал 

70% 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

Усъвършенст-
ване на адми-
нистративния 
контрол в ад-
министрацията

Осъществяване 
на администрати-
вен контрол по 
законосъобраз-
ността на актове-
те и действията 
на органите на 
местното самоуп-
равление и мест-
ната администра-
ция и регулатор-
ните режими 

Законодател-
ство на Ре-
публика Бъл-
гария, 
 
Устройствен 
правилник на 
Областните 
администра-
ции 

1. Създаване на Регис-
тър на оспорените и 
върнатите решения на 
Общинските съвети  
2. Установяване на ро-
тационен режим на ра-
бота на експертите от 
Административен кон-
трол 

Януари 
2010 
 
 
 
Януари 
2010 

Подобряване и ефек-
тивно прилагане на 
законовата и норма-
тивна уредба 
 

0% 
 
 
 
 

50% 

100% 
 
 
 
 

100% 

Превенция и 
противодейст-
вие на коруп-
цията 

Създаване на 
мерки за превен-
ция на админист-
ративната коруп-
ция, повишаване 
на общественото 
доверие в инсти-
туциите и засил-
ване на граждан-
ския контрол 

Стратегия за 
прозрачно уп-
равление, 
превенция и 
противодейс-
твие на ко-
рупцията 

1. Провеждане на за-
седания на Областния 
съвет за превенция и 
противодействие на 
корупцията. 
2. Провеждане на обу-
чения по антикорупци-
онни практики за граж-
данска активност и ну-
лева толерантност към 
корупционни практики. 

Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
 
Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 

1. Приемане на прог-
рама за противодейст-
вие на корупцията на 
ОСППК за 2010 г. 
2. Създаване на га-
ранция за прозрачност 
и отчетност в дейност-
та на административ-
ните структури 

60% 
 
 
 
 

20% 

100% 
 
 
 
 

60% 

Осигуряване 1. Повишаване на 1. НП „ОС- 1. Назначаване на ре- Януари 1. Намаляване на ни- 10% 10% 
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на нови работ-
ни места и ак-
тивна полити-
ка за осигуря-
ване на устой-
чива заетост 

заетостта и на-
маляване на без-
работицата в об-
ластта 
2. Насърчаване 
на инвестициите 
и бизнеса в посо-
ка разкриване на 
нови работни 
места 

ПОЗ”  
2. Програма 
„Старт в кари-
ерата” 
3. Актуализи-
рана страте-
гия по зае-
тостта на Ре-
публика Бъл-
гария 
4. ЗНИ 

гистрирани безработни 
от БТ в областта  
2. Назначаване на 
младежи с висше об-
разование в областна-
та администрация 
3. Редовно свикване на 
Комисия по заетостта 
към ОСР 

2010 – Де-
кември 
2010 
 

вото на безработица в 
областта  
2. Осигуряване на ра-
бота за младежи с 
висше образование 
3. Сътрудничество с 
Регионална служба по 
заетостта, синдикати, 
организации на рабо-
тодатели и др. 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

6 

Подобряване 
процесите по 
придобиване, 
стопанисване, 
управление, 
разпореждане 
и актуване на 
държавни 
имоти и дви-
жими вещи – 
държавна соб-
ственост по 
реда на ЗДС и 
ППЗДС. Защи-
та на държав-
ната собстве-
ност 

Ефективно уп-
равление на дър-
жавната собстве-
ност 

ЗДС 
ППЗДС 

Създаване на правила 
при управлението и 
разпореждането с имо-
ти – държавна собст-
веност 

Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
 

1. Съкращаване сро-
ковете за обслужване 
2. Оптимизирано уп-
равление и стопанис-
ване  на държавната 
собственост 

5% 100% 

Усъвършенст-
ване на систе-
мата за фи-
нансово уп-
равление и 
контрол в Об-
ластна адми-
нистрация 
Благоевград 

Ефективно уп-
равление на раз-
ходването на бю-
джетни средства 

 1. Изготвяне на Вът-
решните правила за 
СФУК 
2. Извършване на вът-
решни одити 
3. Изготвяне на План 
за разходване на сред-
ствата от бюджетната 
сметка 

Април 2010 
 
 
Октомври 
2010 
Март 2010 

Оптимизиране на раз-
ходите 
 

0% 
 
 

0 
 

0 

100% 
 
 

1 
 

1 
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Подобряване 
взаимодейст-
вието на Об-
ластна адми-
нистрация – 
Благоевград с 
общинските 
администра-
ции на терито-
рията на об-
ластта 

Създаване на по-
добри възмож-
ности за провеж-
дане на регио-
налната политика 
на областно и 
общинско ниво 

Областна 
стратегия за 
регионално 
развитие на 
област Благо-
евград 2005 – 
2015 г. 

1. Организиране на 
съвместни приемни за 
физически и юриди-
чески лица със служи-
тели от Областна ад-
министрация, общинс-
ките администрации и 
представители на ре-
гионални институции 
на държавната адми-
нистрация 
2. Организиране на пе-
риодични работни 
срещи с кметовете на 
общините по възник-
нали проблеми от ре-
гионално значение 
3. Създаване на об-
ществени съвети и ко-
мисии като консулта-
тивни звена, както и 
работни групи за ре-
шаване на конкретни 
задачи 

Март 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юни 2010 
 
 
 
 
 
Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 
 

1. Бързо и компетент-
но решаване на проб-
леми от правомощията 
на посочените инсти-
туции 
2. По-добра координа-
ция в работата облас-
тната и общинските 
администрации  
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0% 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

100% 

Ефективно из-
ползване и 
прилагане на 
съвременните 
информацион-
ни и комуни-
кационни тех-
нологии 

Въвеждане на 
нови и актуализа-
ция на вече въ-
ведени информа-
ционни техноло-
гии, водещи до 
повишаване на 
ефективността, 
обхвата и проз-
рачността при 
предоставянето 
на публични услу-
ги 

Закон за 
електронното 
управление 

1. Актуализиране соф-
туера на операционни-
те и информационни 
системи в ОА – Благо-
евград 
2. Миграция на клиент-
ските операционни 
системи към MS 
Windows 7 
3. Миграция на клиент-
ските приложенията 
към MS Office 2007 
4. Провеждане на обу-

Януари 
2010 – Де-
кември 
2010 

1. Подобрен достъп до 
електронни публични 
услуги; 
2. Повишаване ефек-
тивността и подобря-
ване качеството на 
работата на служите-
лите на ОА Благоевг-
рад 

100% 
 
 
 
 

2% 
 
 
 

4% 
 
 

3 

100% 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

100% 
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Подобряване ко-
муникацията и 
повишаване ка-
пацитета на ОА в 
сферата на ин-
формационните и 
комуникационни 
технологии 

чения за развиване на 
умения, свързани с 
информационните и 
комуникационните 
технологии  
5. Заявка за сертифи-
циране на информаци-
онните системи на ОА 
в съответствие с изис-
кванията на Закона за 
електронното управле-
ние 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2 
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