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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
Отчет за изпълнение на целите за 2009 г. 

  
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД 
 

 

1 2 3 4 5 

Цели за 2009 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел /100 %/ 
2. задоволително постигната цел  
/50 и над 50%/ 
3. незадоволително постигната  
цел /под 50%/ 

Индикатор за  
целево състояние 
/заложен в  
началото на 2009 г./ 

Индикатор за те-
кущо състояние 
/отчетен в края на  
2009 г./ 

1. Оптимизиране 
възможностите 
за устойчиво со-
циално иконо-
мическо разви-
тие на Област  
Благоевград 
чрез добра ко-
ординация, вза-
имодействие, 
разширяване и 
укрепване на 
партньорствата 
между държав-
ната, местната 
власт, гражданс-
кото общество и 
бизнеса, подоб-
ряване инвести-
ционната среда 

Семинари за запозна-
ване с възможностите 
за кандидатстване на 
НПО, общини, бизнеса 
и др. с проекти по раз-
личните оперативни 
програми 

Повече спече-
лени проекти, 
повече инвес-
тиции в об-
ластта 

Брой на подготве-
ните проекти 
Брой на спечеле-
ните проекти 

3 
 
2 

задоволително постигната цел  
/50 и над 50%/ 

75%  
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и ефективно ус-
вояване средст-
вата от Струк-
турните фондо-
ве и Кохезион-
ния фонд. 

2. Подобряване 
управлението на 
човешките ре-
сурси и укрепва-
не администра-
тивния капаци-
тет, насочен към 
постигане на из-
пълнение, ори-
ентирано към 
резултати и 
професионали-
зъм в работата 
на служителите 
в ОА - Благоевг-
рад. 

Участие на служите-
лите в планираното за 
2009 г. обучение, ор-
ганизирано от ИПА. 
Обучение на служите-
лите, свързано с по-
доброто познаване и 
прилагане на вътреш-
ните актове в адми-
нистрацията, Елект-
ронната система за 
управление на знания-
та и Информационна-
та система „Архимед” 
Създаване на нова ин-
тернет страница на 
администрацията 

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

Брой на проведе-
ните обучения 
 
Брой на обучените 
служители 

Проведени вът-
решни обучения – 
12 
Брой обучени слу-
жители – всички 
служители на ад-
министрацията 
 
Проведени обуче-
ния от МДААР-3 
Брой обучени слу-
жители –28 
 
Проведени много-
модулни обучения 
от ЮЗУ „Н. Рилс-
ки” по Публична 
администрация 
Брой обучени слу-
жители – 9 

Напълно постигната цел /100 %/ 

3. Качествено, 
бързо и проз-
рачно админис-
тративно обс-
лужване на 
гражданите и 
бизнеса. Опти-
мизиране пред-

Изпълнение на изиск-
ванията, преглед от 
ръководството и текущ 
одит на Интегрираната 
система за управле-
ние на качеството и 
информационната си-
гурност /ISO 9001:2000 

По-достъпни 
администра-
тивни услуги, 
спазване на 
сроковете на 
изпълнение. 

Различни канали 
за достъп до  ад-
министративните 
услуги  

Администрацията 
разполага със 
следните канали 
за достъп до адм. 
услуги – гише за 
адм. обслужване, 
поща, електронна 
поща, интернет 

Напълно постигната цел /100 %/ 
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лагането на ад-
министративни 
услуги от ОА - 
Благоевград. 

и ISO 27001:2005/, за 
които е сертифицира-
на ОА – Благоевград 

страница, защитен 
канал по Проект 
„Е-Област” за пре-
доставяне на ком-
плексни електрон-
ни услуги 
 
Положителни над-
зорни одити на ин-
тегрираната сис-
тема за качество и 
информационна 
сигурност /ISO 
9001: 2000 и ISO 
27001:2005/ 

4. Подобряване 
взаимодействи-
ето на Областна 
администрация - 
Благоевград с 
общинските ад-
министрации на 
територията на 
областта. 

Организиране на съв-
местни приемни за 
физически и юриди-
чески лица от служи-
тели на ОА – Благоев-
град, общински адми-
нистрации на терито-
рията на областта и 
представители на ре-
гионални институции 
на държавната адми-
нистрация 
Периодични работни 
срещи с кметовете на 
общините по възник-
нали проблеми 

Бързо и компе-
тентно реша-
ване на проб-
леми от пра-
вомощията на 
посочените ин-
ституции  
 
По-добра ко-
ординация в 
работата с ръ-
ководствата на 
общините 

 
 
 
Брой на проведе-
ните срещи  с кме-
товете на общини-
те 
 
Брой на проведе-
ните съвместни 
приемни 
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задоволително постигната цел  
/50 и над 50%/ 
 
100% 
 
 
 
 
0% 

 
Имена и длъжност на попълващия: Емилия Миланова /старши експерт „Адм. обслужване”/ 
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