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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД
ЗА 2009 ГОДИНА
Приоритетните цели на Областна администрация – Благоевград за 2009 г. се съставят в изпълнение на чл. 33а от Закона за администрацията и включва следните стратегически цели и приоритети към тях:
 Оптимизиране възможностите за устойчиво социално-икономическо развитие
на Област Благоевград чрез добра координация, взаимодействие, разширяване и укрепване на партньорствата между държавната, местната власт, гражданското общество и бизнеса, подобряване инвестиционната среда и ефективно усвояване средствата
от Структурните фондове и Кохезионния фонд.
 Подобряване управлението на човешките ресурси и укрепване административния капацитет, насочен към постигане на изпълнение, ориентирано към резултати
и професионализъм в работата на служителите в Областна администрацияБлагоевград.
 Качествено, бързо и прозрачно административно обслужване на гражданите и
бизнеса. Оптимизиране предлагането на административни услуги от Областна администрация - Благоевград.
 Подобряване взаимодействието на Областна администрация-Благоевград с
общинските администрации на територията на областта.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Оптимизиране възможностите за устойчиво социално-икономическо развитие на Област Благоевград чрез добра координация, взаимодействие, разширяване и укрепване на партньорствата между държавната, местната
власт, гражданското общество и бизнеса, подобряване инвестиционната среда и ефективно усвояване средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд.
Приоритет 1:
Насърчаване сътрудничеството и активното участие на всички заинтересовани
страни - общини, бизнес, неправителствени организации, декоцентрирани структури
на централната власт в инициативи за привличане и насърчаване на инвестиции.
Приоритет 2:
Създаване на модел за междуобщинско коопериране в рамките на Областния съвет за регионално развитие, за целите на комплексното развитие.
Приоритет 3:
Превръщане на Областна администрация - Благоевград в център на партньорство
за всички заинтересовани страни в процесите на подготовка и кандидатстване с проекти по отделните оперативни програми.
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Приоритет 4:
Координиране и партньорство при обезпечаването с проекти за кандидатстване
по Националните програми, финансирани от Републиканския бюджет, като директна
правителствена подкрепа за подобряване на социалната и базисната инфраструктура.
Приоритет 5:
Подкрепа и предоставяне на информация на хората в селските райони относно
процедурите за получаване на субсидии и възможностите за финансиране на проекти
за подобряване качеството им на живот
Приоритет 6:
Разработване на стратегически документи и проекти на областно ниво за подобряване на партньорството, инфраструктурата и развитието на региона.
Приоритет 7:
Активна политика за повишаване на заетостта, намаляване на социалните различия, етническата толерантност и социалната търпимост.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване управлението на човешките ресурси и
укрепване административния капацитет, насочен към постигане на изпълнение, ориентирано към резултати и професионализъм в работата на служителите в Областна
администрация - Благоевград.
Приоритет 1:
Утвърждаване на ефективното управление на човешките ресурси, гарантиращо
повишаване на компетентността, уменията, знанията, етиката, кариерното развитие и
мотивацията на служителите от Областна администрация – Благоевград
Приоритет 2:
Провеждане на специализирано и продължаващо обучение на служителите насочено към подобряване качеството на тяхната работа съобразно длъжностните им характеристики.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Качествено, бързо и прозрачно административно
обслужване на гражданите и бизнеса. Оптимизиране предлагането на административни услуги от Областна администрация - Благоевград.
Приоритет 1:
Ефективно прилагане на законодателството и целесъобразност в действията на
администрацията, чрез оптимизирането на вътрешноведомствените актове, регламентиращи процедурите, компетенциите и отговорностите при изпълнението им.
Приоритет 2:
Подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и
юридическите лица от страна на Областна администрация-Благоевград.
Приоритет 3:
Контрол, прозрачност и почтеност в Областна администрация - Благоевград.
Приоритет 4:
Повишаване ролята и мястото на системата за контрол на удовлетвореността на
гражданите, като показател за ефективността от работата на администрацията.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване взаимодействието на Областна администрация-Благоевград с общинските администрации на територията на областта.
Приоритет 1:
Стимулиране на консултативния и координационен механизъм за изпълнение на
секторните регионални политики чрез активизиране дейността на постояннодействащите областни комисии и регионалния съвет за развитие.
Приоритет 2:
Оптимизиране взаимодействието и практиките относно работата на общинските
администрации и създаване условия на прозрачност чрез провеждане работни срещи
на различни нива с кметовете, общинските администрации, секретарите и юрисконсултите на общините от област Благоевград.
Приоритет 3:
Осъществяване на административен контрол по законосъобразността на актовете
и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Приложение 1 – Ежегодни цели на администрацията за 2009 год.
Настоящият документ влиза в сила със заповед ОА ластния управител на Област – Благоевград.
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