
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Ежегодни цели на администрацията за 2009 г.  
 
Наименование на администрацията: Областна администрация - Благоевград 
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Индикатор за изпълнение Цели 
за 

2009 
г. 

 
Стратегически цели 

 
Стратегически 

документ 

 
Дейности 

 
Срок 

/месец през 
2009 г./ 

 
Очакван 
резултат Индикатор за 

текущо състо-
яние 

Индикатор за 
целево състо-

яние 
1 Оптимизиране възмож-

ностите за устойчиво 
социлноикономическо 
развитие на Обл. Бла-
гоевград чрез добра ко-
ординация, взаимодейс-
твие, разширяване и ук-
репване на партньорст-
вата между държавната, 
местната власт, граж-
данското общество и 
бизнеса, подобряване 
инвестиционната среда 
и ефективно усвояване 
средствата от Структур-
ните фондове и Кохези-
онния фонд. 

Оперативните 
програми 
Закон за админис-
трацията. 
Устройствен пра-
вилник на ОА 

Семинари за за-
познаване с въз-
можностите за 
кандидатстване 
на НПО, общини, 
бизнеса и др. с 
проекти по раз-
личните опера-
тивни програми 

постоянен Повече спече-
лени проекти, 
повече инвести-
ции в областта 

Брой на под-
готвените про-
екти 
Брой на спе-
челените про-
екти  

 

2 Подобряване управле-
нието на човешките ре-
сурси и укрепване ад-
министративния капаци-
тет, насочен към пости-
гане на изпълнение, 

Лисабонската 
стратегия, Страте-
гията на прави-
телството за по-
добряване на ад-
министративния 

Участие на слу-
жителите в пла-
нираното за 2009 
г. обучение, орга-
низирано от ИПА 
и европейска ин-

Постоянен 
 
 
 
 
 

По-компетентни 
държавни слу-
жители, по ка-
чествено обс-
лужване на 
гражданите 

Брой на про-
ведените обу-
чения 
Брой на обу-
чените служи-
тели 
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ориентирано към резул-
тати и професионали-
зъм в работата на слу-
жителите в ОА - Благо-
евград.  

капацитет на дър-
жавната админис-
трация 

теграция. 
Обучение на слу-
жителите, свър-
зано с по-доброто 
познаване и при-
лагане на вът-
решните актове в 
администрацията, 
Електронната 
система за уп-
равление на зна-
нията и Инфор-
мационната сис-
тема „Архимед” 
Създаване на но-
ва интернет стра-
ница на админис-
трацията 

 
м.април - 
м.септември
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. декември 

3 Качествено, бързо и 
прозрачно администра-
тивно обслужване на 
гражданите и бизнеса. 
Оптимизиране предла-
гането на администра-
тивни услуги от ОА - 
Благоевград. 

Закон за елект-
ронното управле-
ние, Наредба за 
административно-
то обслужване. 

Изпълнение на 
изискванията, 
преглед от ръко-
водството и те-
кущ одит на Ин-
тегрираната сис-
тема за управле-
ние на качеството 
и информацион-
ната сигурност 
/ISO 9001:2000 и 
ISO 27001:2005/, 
за които е серти-
фицирана ОА – 
Благоевград 

м. октомври По-достъпни 
административ-
ни услуги, спаз-
ване на срокове-
те на изпълне-
ние. 
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4 Подобряване взаимо-

действието на Областна 
администрация - Благо-
евград с общинските 
администрации на тери-
торията на областта. 

Закон за админис-
трацията. 
Устройствен пра-
вилник на ОА 

Организиране на 
съвместни при-
емни за физичес-
ки и юридически 
лица от служите-
ли на ОА – Бла-
гоевград, общин-
ски администра-
ции на територи-
ята на областта и 
представители на 
регионални инс-
титуции на дър-
жавната адми-
нистрация 
Периодични ра-
ботни срещи с 
кметовете на об-
щините по въз-
никнали пробле-
ми 

м. април –  
м. декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. март -  
м. ноември 

Бързо и компе-
тентно решава-
не на проблеми 
от правомощия-
та на посочени-
те институции 
служителите в 
 
 
 
 
 
 
 
 
По-добра коор-
динация в рабо-
тата с ръководс-
твата на общи-
ните 

Брой на про-
ведените сре-
щи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой на про-
ведените сре-
щи 

 

 
 

 
 

Имена и длъжност на попълващия: инж. Р. Каймаканова /Директор на дирекция „АКРРДС”/ 
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