ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЪРЖДАВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
КОСТАДИН ХАДЖИГАЕВ

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
1
Цели за 2013 г.

1. Изграждане на
ефективна система
за наблюдение и
оценка на
регионалното
развитие

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

СЦ 1
Ефективна
регионална
политика за
балансирано
развитие чрез
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград
Стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2005-2015

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2013 г./

1.Изготвяне на
социално проучване и
анализ във връзка със
реализираните
политики на местно и
регионално развитие;
2.Провеждане на
обучение по
стратегическо
планиране и
управление на местно и
областно ниво на
експерти от общини и

Февр.
2013

Септ.
2013

6
Очакван
резултат

7
Индикатор
за
изпълнение
Инди Инди
катор катор
за
за
теку
целе
що
во
състо състо
яние яние

Изготвено
проучване и
анализ на
икономическ
ото и
социално
състояние
на област
Благоевград

0%

1 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Програма на
правителството
за европейско
развитие на
България
2009-2013

2.Ефективна
регионална политика
за създаване на
предпоставки за
устойчиво
икономическо
развитие на
областта

СЦ 1
Ефективна
регионална
политика за
балансирано
развитие чрез
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж

Втори
национален
план за
действие по
енергийна
ефективност
2011-2013г.
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград
Стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2015

областна
администрация.
3.Сформиране на
работна група с
представители на
Областна
администрация
Благоевград и общини
Сандански, Петрич,
Банско, Гоце Делчев,
Струмяни, Гърмен,
Симитли, Кресна за
изготвяне на анализи за
икономическото и
социално състояние на
област Благоевград
1. Проведени
съвместни мероприятия
с Агенцията за
устойчиво енергийно
развитие, МИЕТ ,
местната власт,
университети,
гражданското общество
по въпросите на ЕЕ и
ВЕИ.
2. Оползотворяване на
местния туристически
потенциал, опазване и
популяризиране на
културното и природно
наследство -работни
срещи

Февр. дек.
2013

Провеждане
0%
на ефективна
политика за
устойчиво
енергийно
развитие,
изграждане на
трайно
сътрудничеств
о с партньори
Реализирани
проекти в
областта на
туризма и
културата

2 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Оперативна
програма
„Развитие на
рибарството“
Програма на
правителството
за европейско
развитие на
България
2009-2013
3.Утвърждаване на
ролята на Областния
съвет за развитие,
Областните съвети и
постоянни комисии
като органи за
провеждане на
регионалната и
секторни политики в
област Благоевград.

СЦ 1
Ефективна
регионална
политика за
балансирано
развитие чрез
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж

4. Подобряване
координацията за
ефективна работа и

СЦ 1
Ефективна
регионална

Устройствен
правилник за
дейността на
областните
администрации
Закон за

3. Провеждане на
регионални
промоционални
кампании за
повишаване
консумацията на риба
и рибни продукти на
територията на област
Благоевград

1. Провеждане на 2 бр.
заседания на
Областния съвет за
развитие и приемане на
4 бр. решения
2.Провеждане на
заседания на
 Областни съвети
 Постоянни комисии
3.Предприемане на
действия за подготовка
на Областната
стратегия за развитие
на област Благоевград
2014 – 2020г.,
4.Разработване на
Областна стратегия за
интеграция на ромите.
1.Провеждане на
работни срещи с
представители на

Февр. дек.
2013

Февр. дек.
2013

Проучване на
пазара и
повишаване
информирано
стта на
населението
относно
хранителните
качества на
рибата и
рибните
продукти
Засилване
на ролята на
областните
съвети и
постоянни
комисии и
утвърждаван
е ролята на
институциит
еи
авторитета
на
администрац
ията

Ефективна
координация
с местната

0%

100%

0%

100%

3 от 18

сътрудничество с
териториалните
звена на
централната
администрация,
местните власти,
неправителствения
сектор и бизнеса

политика за
балансирано
развитие чрез
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж

5.Активна политика
СЦ 1
за насърчаване на Ефективна
трудовата заетост
регионална
чрез мерки и проекти политика за
за осигуряване на
балансирано
заетост,
развитие чрез
реализиране на
интелигентен,
политика за
устойчив и
развитие на
приобщаващ
социални дейности и растеж
услуги в област
Благоевград

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
власт,
структури на
гражданскот
о общество,
териториалн
и звена на
ЦВ по
въпросите
на
регионалнот
о развитие

централната
изпълнителна власт,
общините по актуални
въпроси, свързани с
развитието на област
Благоевград

Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в област
Благоевград
2011-2015г
Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация

2.Обобщаване на
получената периодична
информация за
дейността на
териториалните звена
на централната
изпълнителна, вкл.
препоръки за
подобряване на
дейността им на
територията на област
Благоевград и
подобряване
координацията с
областна
администрация
1.Провеждане на 6 бр.
заседания на
Комисията по заетостта
към Областния съвет за
развитие на област
Благоевград.
2.Одобрен план-прием
за професионалните
училища, съобразен с
потребностите и
изискванията на
бизнеса

Февр. дек.
2013

май
2013

Реализирани
програми за
насърчаване
на трудовата
заетост,
социалната
политика и
интеграция
на групи в
неравностой
но
положение
от област

0%

4 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Благоевград

Благоевград

6. Развитие на
териториални и
трансгранични
партньорства с
местни власти и
неправителствени
организации от
съседни страни.

СЦ 1
Ефективна
регионална
политика за
балансирано
развитие чрез
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж

Стратегия за
развитие на
област
Благоевград
2005-2015
Програма за
териториално
сътрудничество
Гърция –
България 20072013
Програма за
трансгранично
сътрудничество
България Македония
ИПП

3. Приемане на
Областна стратегия за
интеграция на ромите.
1.Разработване на
система за съвместно
управление на рискове
от природни бедствия и
опазване на околната
среда, разработване на
интегрирани планови
документи за
управление и развитие
на граничните
територии и др.;
2. Развитие на
Междурегионално и
транснационално
сътрудничество за
изграждане на
«мостове» за трансфер
на опит и добри
практики; изграждане на
мрежи за трансфер на
технологии и познания.;
3. Осъществяване на
партньорство между
държавната, местната
власт и гражданското
общество при
кандидатстване с
проекти по различните
програми на ЕС и ОП

Март
2013

Септ.
2013

0%

Разработени
проекти по
ТГС
Финансиран
ии
реализирани
съвместни
проекти по
ТГС

Декемвр
и 2013

Юни
2013

5 от 18

100%

7.Ефективен
административен
контрол по
отношение на
законосъобразност
та на актовете на
общинските съвети

8.Ефективен
контрол по
отношение на
законосъобразност
та и действията на
кметовете на
общините в
областта.

СЦ2. Ефективен
административен
контрол по
отношение
законосъобразнос
тта и действията
на органите на
местното
самоуправление

СЦ2. Ефективен
административен
контрол по
отношение
законосъобразнос
тта и действията
на органите на
местното
самоуправление

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград

1. Контрол върху всички
решенията на
общинските съвети в
област Благоевград и
изготвяне на заповеди
за връщане и/или
оспорване на
незаконосъобразните от
тях по реда и в
сроковете, определени
в ЗМСМА.
2.Отчет на върнати или
оспорени решения на
ОбС;
3.Осигуряване на
публичност чрез
Интернет сайта на
администрацията на
административния
контрол – ежемесечно
4.Поддържане на
електронния регистър
за върнати и оспорени
решения на общинските
съвети
1.Осъществяване на
контрол за
законосъобразността на
актовете и действията
на кметовете на
общини, оспорени по
административен ред
пред Областния
управител и изготвяне
на заповеди по реда и в
сроковете, определени

Ян.Дек.
2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Контрол
0%
върху
законосъобр
азността на
актовете и
действията
на органите
на местното
самоуправле
ние.

100%

Февр.дек.
2013
Февр.дек.
2013

Ян.-дек.
2013

Дек
2013

Контрол
върху
законосъобр
азността на
актовете и
действията
на органите
на местното
самоуправле
ние.

0%

6 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

9.Повишаване на
удовлетвореността
на потребителите
на услуги чрез
подобряване на
обслужването в
ЦАО.

10.Компетентно
управление на
обработката на
преписките чрез

СЦ 3. Качествено
административно
и правнонормативно
обслужване
ОЦ 1. Висока
степен на
удовлетвореност
на потребителите
на услуги

СЦ3.Качествено
административно
и правнонормативно

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград

Стратегически
план за
дейността на
Областна

в АПК, ЗА и ЗМСМА.
2. Провеждане на
работни срещи между
областния управител и
кметовете на общини, и
председателите на
общинските съвети
1. Предоставяне на
актуална информация
по различни
информационни
канали.
2. Актуализиране на
рубриките в сайта на
администрацията
относно областните
съвети и комисии и
предоставяне
информация за техните
правилници и решения.
3. Провеждане на
директно анкетно
проучване за
удовлетвореността на
гражданите и анализ на
резултатите – 2 бр..
4. Подобряване на
показателите за
просрочия на
административните
услуги чрез отчетност и
контрол (под 4%)
1. Актуализиране на
процедурите по
регистриране на
преписки в АИС

Март
2013

април
2013

Оценка на
удовлетворе
ността и
предприема
не на
действия до
подобряване
на
обслужванет
о за
гражданите
и бизнеса.

0%

100%

Повишаване
на
качеството
на

0%

100%

Дек.
2013

Дек.
2013

март
2013

7 от 18

спазване на
процесния подход.

11.Осъществяване
на съвременен
модел на
организация в ЦАО
(Център за
административно
обслужване) и
добра комуникация
с
вътрешноведомств
ените структури

обслужване
ОЦ 3.
Съвременен
модел на
организация в
ЦАО

СЦ3.Качествено
административно
и правнонормативно
обслужване.

администрация
Благоевград

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград

2. Разработване и
внедряване на нова
процедура по обработка
на сигнали по АПК
3. Актуализиране на
Вътрешни правила за
Вътрешния оборот на
електронни документи и
документите на хартиен
носител.
4. Отчет на
изпълнението на
преписките –
тримесечни;
4.Периодични справки
за просрочия.
5. Организиране на
оценка на документите
с изтекъл срок и
предприемане на
действия
(унищожаване,предаван
е на документи в
Държавния архив.
1. Предоставяне на
пълна и актуална
информация за
административните
услуги с: публикуване
на проучванията за
удовлетвореност и др.
отчети; информационни
материали за АУ в ЦАО
и в сайта.
2. Обучение на
служителите в ЦАО в

февр.
2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
администрат
ивното
обслужване

април
2013

март дек.
2013
ян.-дек.
2013
юли
2013
декемв
ри 2013
Юли
2013

Подобрено
качество на
обслужванет
о в ЦАО.

0%

Септем
8 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
комуникативни умения.

12.Постигане на
добра координация
между звеното на
административен
контрол в дирекция
АКРРДС и
юрисконсултите от
дирекция АПОФУС
за ефективна
правна защита
пред съда

13. Осигуряване на
ефективна
методическа помощ
към

СЦ3.Качествено
административно
и правнонормативно
обслужване.

СЦ3.Качествено
административно
и правнонормативно

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград

Стратегически
план за
дейността на
Областна

3. Актуализиране на
информационните
материали в ЦАО
1.Въвеждане на
програмна система, за
поддържане на
регистър на съдебните
дела, водени от
администрацията с
достъп за звеното за
административен
контрол.
2.Представяне на
ежемесечен отчет за
хода на делата пред
областния управител.
3. Поддържане обратна
информация между
юрисконсултите и
звеното за
административен
контрол за всички
оспорени решения,
както и за решенията на
съда, чрез
публикуването им в
АИС Архимед, както и
обсъждането им на
периодични срещи – 4
срещи.
1.Създаване на
механизъм за
запознаване на
служителите с базовите

ври
2013

май
2013

Съответстви
е между
актовете на
областния
управител и
действащото
законодател
ство.

0%

100%

Съответств
ие между
актовете от
името на

0%

100%

Февр.дек.
2013
Февр.дек.
2013

Април
2013

9 от 18

специализираната
администрация за
осигуряване на
пълно съответствие
между актовете и
действащото
законодателство.

обслужване.

администрация
Благоевград

14. Ефикасна и
балансирана
финансова
политика и контрол
за правилно и
икономично
разходване на
публичните
средства.

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

документи в
администрацията,
изменения в
нормативната уредба
2.Съгласуване на
изготвени от дирекция
АКРРДС индивидуални
адм.актове, вътрешни
правила, както и
проекти на нормативни
актове, изпратени за
становище от
централни ведомства, с
юрисконсулти от
АПОФУС
1.Изготвяне на
счетоводна политика за
2013 год. в
съответствие със
счетоводната политика
на първостепенния
разпоредител.
2. Изготвяне на
вътрешни правила за
счетоводния
документооборот.
3.Изготвяне на
Вътрешен бюджет по
параграфи и месечни
справки за
изпълнението на
вътрешния бюджет по
параграфи за
контролиране на
разходите
4.Преглед на

Дек.
2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
областния
управител
и
законодате
лството.

0%
март
2013

Финансова
дисциплина

Март
2013

февруа
ри 2013

Дек.
10 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

15. Прозрачност
и целесъобразност
при
разпореждането с
недвижими имоти
и движими вещи
държавна
собственост.

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

осчетоводените
държавни имоти и
извършване на
преоценка.
5. Публикуване на
предварителните
обявления по ЗОП
6.Актуализиране
Системата за
финансово управление
контрол.
7.Извършване на
инвентаризация на
материалните запаси
1. Актуализиране
Инструкцията за
разпореждане
2. Водене на отчет на
имотите – държавна
собственост.
3. Поддържане
актуалността на
записите в Главен
регистър на имотите
ДС, Спомагателни
регистри на публичната
и частна ДС.
4. Изготвяне и
изпълнение на графика
за проверки и оглед на
имотите – държавна
собственост
5. Проверка на
договорите за отдаване
под наем на имоти –
държавна собственост.

2013

Февр.
2013
Март
2013

Дек.
2013
Май
2013
Дек.
2013
Дек.
2013

Гарантиране
на
законосъобр
азност на
разпореждан
ето с имоти
държавна
собственост,
прилагайки
принципите
на
прозрачност
и отчетност:

0%

Януари
2013

Март
2013
11 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

16. Въвеждане на
модерни практики
за управление на
човешките ресурси
и повишаване
компетентността на
администрацията.

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

6. Изготвяне на план за
осъществяване на
разпоредителни
действия с имоти –
частна държавна
собственост
7.
1. Внедряване на
менторството, като
политика при
управление на
човешките ресурси
2. Прилагане на
конкурсния подбор при
назначаване на
държавните служители,
съответно на
конкурентния подбор.
3. Повишаване на
мотивираността на
служителите в
администрацията чрез
повишаване в ранг и
длъжност
4. Извършване на
профилактични
прегледи на
служителите от
Областна
администрация
Благоевград съвместно
със СТМ
5. В съответствие с
резултатите на
служителите,
повишаване на

Февр.20
13

Май
2013

Подобряван
е на
администрат
ивния
капацитет

0%

Ян.-дек.
2013

Дек.
2013

Юни
2013

Ян.априлюлиокт.201
12 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

17. Ефективна и
ефикасна политика
за осигуряване
защита на
населението и
управление на
риска от бедствия и
аварии на
територията на
областта.

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

заплатите и
допълнителни
възнаграждения.
6. План за обучение на
служителите от
Областна
администрация
Благоевград и
изпълнение на
заложените обучения
7. Повишаване на
информираността на
служителите за
възможностите за
обучения и
квалификация
1. Обективна оценка и
аргументирани
становища на всички
постъпили предложения
към МКВП към МС
2. Проверка по
общини за усвояване на
финансовите средства
от МКВП по
предназначение.
3. Актуализиране на
Областния план за
защита при бедствия в
част „Наводнения“
4. Оглед на
техническото и
експлоатационно
състояние на водните
обекти-язовири,
хвостохранилища,

3

Март
2013

Януари
2013

Дек.
2013

Май
2013

Управление
на риска от
възникване
на бедствия
чрез
прилагане
на
ефективни и
ефикасни
действия

0%

Юни
2013
Ноемвр
и 2013

13 от 18

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

18.Усвояване на
средства по
структурните
фондове на ЕС с
разработването на
проекти

19.Ефективно

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

СТ – Цифрова

Обща стратегия

шламохранилища,
открити рудници,
кариери (водоеми и
езера) за добив на
инертни материали на
територията на Област
Благоевград- 2 пъти в
годината, протоколи и
отчет до МВР.
5. Оглед на
проводимостта на
речните легла и
съществуващите
мостови съоръжения
над тях на реките
Струма, Места,
Струмешница,
състоянието на
съществуващите
корекции на реки,
дерета и диги – два
протокола и два
доклада до МВР.
1. Разработване на
проект по ТГС
„България – Македония“
трета покана
2. Реализиране на
проект по МФ
„Козлодуй“
3. Управление на
проекти по ОПАК (2 бр.)
4. Разработване на
проект „Красива
България“ 2013.
1.Актуализиране

Юни
2013
Ноемвр
и 2013

Април
2013
Септ.
2013
Септ.
2013
Окт.
2013
Ян.-дек.

Подобряван 0%
е на
градската
среда и
осигуряване
на временна
трудова
заетост.
Повишаване
администрат
ивния
капацитет.
Подобрена
0%
14 от 18

100%

100%

използване,
обновяване и
прилагане на
съвременни
информационни
комуникационни
технологии

администрация

за електронно
управление в
Република
България 20112015

софтуера на
административната
информационна
система и
специализираните
информационни
системи в ОА
Благоевград
2. Внедряване на нови
компютърни системи –
8 бр.
3.Миграция на
клиентските
операционни системи
към MS Windows 7 (на
40% )
4. Миграция на
клиентските
операционни системи
към MS Windows 8 (на
15%)
5. Миграция на
използвания офис пакет
към MS Office 2013 (на
55%)

2013

6. Актуализиране на
системния
потребителски софтуер

Ян.-дек.
2013

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

Дек.
2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
информацио
нна
сигурност на
АИС и
осигуряване
развитието
на електр.
услуги

Май-юли

2013
Дек.
2013

Дек.
2013

ян.-дек.
2013

15 от 18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

20.Идентифициран
е и управление на
рисковете за
изпълнението на
целите за 2013 г.

21.Организиране на
дейности по защита
при бедствия и
отбранителномобилизационна
подготовка

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

СЦ4. Ефективно и
ефикасно
управление на
ресурсите

технологии – 15
служители.; Въвеждащо
обучение за всички
новопостъпили и на
всички служители при
промяна на софтуера.
8. Поддръжка на СУКИС
и осигуряване на
успешен надзорен одит
на СУКИС по ISO
27001:2005
1. Идентифициране на
рисковете за постигане
на целите на Областна
администрация
Благоевград за
въвеждането им в рискрегистъра за 2013 г.
2. Мониторинг за
ефективността на
контролните дейности
по СФУК за управление
на рисковете с
попълване на
въпросник за
самооценка
1. Актуализиране на
план за защита при
бедствия на областта;
2. Актуализиране на
военновременните
планове на областта;
3. Организиране на
тренировки и контролни
проверки и оказване на

Ян.
2013

Февр.
2013

Обективна
оценка и
резултатно
третиране
на рисковете
за
изпълнение
на целите.

0%

100%

Осигуряване
на мерки за
защита при
бедствия

0%

100%

Юли
2013

Юни
2013
Декемв
ри 2013

16 от 18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
помощ на общините в
областта в дейността по
ОМП;
4. Организиране и
планиране работата на
Областния съвет по
сигурността;
5. Организиране и
планиране работата
Щаба за изпълнение на
областния план за
защита при бедствия;
6. Осъществяване на
контрол за наличността,
правилното отчитане,
приемане използване,
разпределение и
съхраняване на
материали с КИ.
22. Контрол на
дейностите по
поддържането на
инфраструктурата и
чистотата,
националното
знаме и
изображението на
герба на Р
България,
надписите
обозначаващи
държавната
граница на ГКПП на
територията на
областта.

СЦ4. Ефективно и Стратегически
ефикасно
план за
управление на
дейността на
ресурсите
Областна
администрация
Благоевград

март
2013
Дек.
2013

Декемв
ри 2013

1. Периодични
Ян.-дек.
проверки по
2013
поддържането на
инфраструктурата и
чистотата,
националното знаме и
изображението на герба
на Р България,
надписите
обозначаващи
държавната граница на
ГКПП на територията на
областта.

Брой
проверки

0%

17 от 18

100%

23. Въвеждане на
ефективни
механизми за
превенция и
недопускане на
корупционни
практики

СЦ5.
Прозрачност в
управлението и
повишаване на
гражданския
контрол

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Благоевград

2. Актуализиране и
мониторинг на
Регистъра на
корупционния риск,
съгласно Методиката за
оценка на корупционния
риск и прилагане на
механизъм за
управление на
корупционния риск
3. Заседания на
Областния съвет за
превенция и
противодействие на
корупцията.
4. Обучение на
служителите за
изграждане на
антикорупционно
поведение

Март
2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Управление
0%
на риска от
възникване
на
корупционни
практики

Ноемвр
и 2013
Май
2013

Съгласувано:
Георги Баханов, заместник областен управител
Бисер Михайлов, заместник областен управител
Дияна Атанасова, главен секретар
Росен Георгиев, директор на дирекция АКРРДС
Ася Велкова, директор на дирекция АПОФУС
Имена и длъжност на попълващия: Фиданка Рангелова Иванова, главен експерт АКРРДС
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100%

