1
Цели за 2009 г.

1.1 Развитие на
зърнопроизводството в
област Бургас;

1.2. Развитие на
млечното
животновъдство

Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията : Областна администрация - Бургас
2
3
4
5
6
Стратегичес Стратегически
Дейности
Срок Очакван
ки цели
документ
резултат
/месец
през
2009 г./
повишаван
1.1.1. Анализ на протоколите
Създаване на
Областна
е броя на
и докладите на Областната
стратегия за
условия за
експертна комисия по
проекти
развитие
развитие на
зърнопроизводство
финансира
2005-2015;
отрасли и
ни по
дейности,
ПЗРСР в
осигуряващи
област
устойчив
Национална
1.1.2.
Анализ
на
докладите
Бургас,
икономически
стратегия за
на Областна дирекция
подадени
растеж на
развитие 2005 - „Земеделие”-Бургас
от
област
2015;
зърнопрои
Бургас
Регионален
1.1.3. Участие в среща със
зводители
план за
зърнопроизводители и
и
развите на
представители на
млекопрои
Югоизточен
компетентните институции
зводители
планов регион от региона по актуални
повишаван
2007 – 2013;
въпроси;
е площите,
Общински
добивите и
планове за
брой
развитие 2007 животни,
2013
млеконадо
1.2.1. Съдействие за
текущо
й и т.н.
решаване на актуални
проблеми

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние
Междинни Междинни
доклади и доклади и
отчети от
отчети от
ОД
ОД
"Земеделие "Земедели
и гори
е и гори"
определян
е на
зърнопроиз
водството
за
приоритете
н отрасъл в
Област
Бургас

1.3. Развитие и
модернизация на
транспортната
инфраструктура

1.4. Изграждане
и подобряване на
екологичната
инфраструктура
Енергийни
мрежи,
подобряване на
енергийната
ефективност и
развитие на
възобновяеми
енергийни
източници
Развитие на
регионална и
местна бизнес
инфраструктура

1.3.1 Консултативни срещи
1.3.2. Анализ на състоянието
1.3.3. Предложение до
органите на централната
власт

Национална
Дългосрочна
програма за
енергийна
ефективност (до
2015г),Целева
програма по
енергийна
ефективност на
Област Бургас за
2008 г. ,
Общински целеви
програми за
енергийна
ефективност за
2008 г.

Заседание на съвета по
енергийна ефективност
Изготвяне на общински
програми за ЕЕ
Изготвяне на областна
програма за ЕЕ
Институционална подкрепа
за проекти по Глобален
екологичен фонд

4,09 изготвени
съгласно идентифиц
извършения
ирани
6,09 и
стартирали анализ от приоритетн
информаци и проекти,
8,09 проекти
я, получена отчет за
от
изпълнение
общините и
предприяти
я
брой
4,09 финансира
ни проекти
финансира
от АЕЕ
ни проекти
4,09
от АЕЕ
4,09
постоян повишаван
брой
брой
подкрепени приключен
ен
е
използване проекти
и проекти
то на ВЕИ
в област
Бургас

2.1. Развитие на
изследванията,
технологиите,
иновациите и
предприемачеств
ото

Повишаване
на
конкурентнос
пособността
на основата
на икономика
на знанието

Информационно
прадставяне на иновативни
технологии в рамките на
Съвета по енергийна
ефективност

4,09 Въвеждане
брой
брой
на нови
подкрепени приключен
проекти
и проекти
технологии

брой
брой
Подкрепа и партньорство по постоян Въвеждане
на нови
подкрепени приключен
проекти на общините и НПО ен
проекти
и проекти
технологии
в областта на иновациите

2.2. Стимулиране
развитието на
информационно
общество
3.1. Превенция
на здравето за
лица в
неравностойно
положение,
принадлежащи
към етнически
малцинства;

Регионална
иновационна
стратегия на
ЮИРП (20072013)

Създаване на
благоприятна
жизнена,
културна и
природна
среда в
област
Бургас

3.1.1. Подкрепа на проекти и
програми за ранна
диагностика на социално
значими заболявания,
онкологични и наследствени
болести;

иницииран Текущи
отчети
е на
проекти

Годишни
отчети за
дейността

3.1.2. Информиране на
заинтересовани страни (в
т.ч. и НПО) за здравни
политики и програми,
насочени към подобряване
на качеството и достъпа до
здравни услуги за лица в
неравностойно положение,
принадлежащи към
етническите малцинства;

иницииран Текущи
е на
отчети
проекти

Годишни
отчети за
дейността

3.1.3. Иницииране на
информационна кампания за
промоция на здраве в
ромската общност;

повишаван Текущи
отчети
е
информира
ността на
целевата
група

3.2. Опазване на
биологичното
разнообразие и
устойчиво
ползване на
биологичните
ресурси;

3.2.1. участие, в качеството
на член, в работна група,
създадена с Решение на МС
от 01.09.2006 год. във връзка
със защитените зони
НАТУРА-2000;

Подкрепа
процеса на
изготвяне
на
стратегиче
ски и
програмни
документи

3.3. Спазване на
законовите
изисквания за
отглеждане и
придвижване на
живи животни на
територията на
областта;

3.3.1. Анализ на резултатите
от проверките на общинските
комисии на
нерегламентираните
животновъдни обекти;

Намаляван Взети
е броя на решения
нерегламе
нтирани
животновъ
дни обекти
до
пъланата
им
ликвидаци
я

текущи
справки и
отчети за
дейността

Годишни
отчети за
дейността

Отчет за
дейността
на групата

Отчет за
дейността
на
комисията

3.4. Опазване на
въздуха, водите,
земите, почвите
и земните недра;
спазване на
граничните
стойности на
показателите за
шум в околната
среда;

3.5. Изготвяне на
културна
стратегия за
област Бургас

Взети
решения

3.4.1. участие на служители
от Областна администрацияБургас в контролни комисии
по чл. 157а, ал. 2 от Закона
за опазване на околната
среда;

3.4.2.информиране и
съдействие на
компетентните институции, с
оглед предприемане на
необходимите действия –
при постъпили сигнали и
жалби в администрацията;
3.5.1. Свикване на кръгла
маса по проблемите на
културата;

3.5.2. Създаване на
обществен съвет за култура;

Подпомага
не
инициатив
ив
сферата на
културата,
насърчава
не на
партньорст
вото

Взети
решения

Отчет за
дейността
на
комисията

Отчет за
изпъленени
е

3.6. Постигане
на гъвкав пазар
на труда и
социална
интеграция
4.1. Подобряване
на
инфраструктурат
а в райони с
малцинствени
етнически групи:
гетата и
труднодостъпни
места;
4.2. Трудова
интеграция на
хората с
увреждания в
системата на
държавната
администрация;
4.3. Срещи с
Национална
агенция „Пътна
инфраструктура”

Интегрирано
градско
развитие,
подобряване
на градската
среда и
стимулиране
развитието
на малките
градове

3.5.3. Създаване на
областен съвет за
образование, младежта и
спорта.
3.6.1. Подкрепа на проекти
на МТСП и Агенцията по
заетостта за квалификаци и
преквалификация на заети и
безработни лица
4.1.1. Подкрепа на програми
и проекти по Оперативна
програма „Регионално
развитие”;

4.2.1. Създаване на база
данни за свободни работни
места и условия за работа в
административните
структури, подходящи за
хора с увреждания.
Обсъждане на приоритетни
за Област Бургас проекти,
Изготвяне на становища за
стартиране на проекти

Взети
решения

Отчет за
изпъленени
е

Взети
решения

Отчет за
изпъленени
е

Обсъждане Взети
приоритетн решения
и проекти
на
областен
съвет за
развитие

Отчет за
изпъленени
е

Сформира Взети
не на
решения
работна
група и
изготвяне
план за
работа
Взети
решения

Отчет за
изпъленени
е

Отчет за
изпъленени
е

4.4. Ремонт на
пътен
възел
„Каблешково”
-Отчуждаване на
трасето
на
обходите
на
Поморие
и
Ахелой
-Стартиране на
път Поморие –
Ахелой
-Стартиране на
пътен възел М.
Рудник
–
Созопол
4.5. подготовка
на документация
за реконструкция
на ГКПП М.
Търново

Развитие на
5.1. Устойчиво
селските
развитие на
селските райони; райони,
горското
стопанство,
рибарството
и
аквакултурит

Изготвяне на становища за
подкрепа стартирането на
проектите

Техническа подготовка

Изпълнени
е на
проектите

Взети
решения

Отчет за
изпъленени
е

Стартиран Взети
еи
решения
изпълнени
е на
проекта

Отчет за
изпъленени
е

5.1.1. Участие в заседания, и
срещи;

Взети
решения

Отчет за
изпъленени
е

5.1.2. Участие в семинари
във връзка с Програмата за
развитие на селските
райони;

Взети
решения

Отчет за
изпъленени
е

5.2.
Разпореждане
при условията и
реда на чл. 19,
ал. 11 от
ППЗСПЗЗ на
общинския
поземлен фонд;
6.1.
Разработване на
съвместни
проекти;

аквакултурит
е

Бургаска
област –
външна
граница на
ЕС,
трансграничн
о
сътрудничест
во и
интегрирано
териториално
развитие на
черноморски
я басейн

6.1.1. ОД”Земеделие”-Бургас
е партньор по проект „Виж,
научи, приложи” в подкрепа
на биологичното
земеделие.Проектът се
изпълнява от Земеделската
камара - гр. Къркларели,
Република Турция и
Фондация „Зеленият Бургас”участие в дейностите по
проекта, институционална
подкрепа

Развитие
на
биологично
земеделие
в Областта

Справки за Отчет за
напредъка изпъленени
по проекта, е
междинни
отчети

7.1. Подобряване
управлението на
човешките
ресурси и
укрепване
административни
я капацитет в
Областна
администрация;

Укрепване на
администрат
ивния
капацитет на
областно и
местно ниво

Стратегия за
модернизация на
държавната
администрация

2009 г.;
7.1.1 Провеждане на
планирани задължителни и
специализирани обучения на
служителите от областната
администрация

Изпълнени
е на не помалко от
70 % от
планирани
те
задължите
лни и
специализ
ирани
обучения

2009 г.;
7.1.2. Езиково обучение на
служители от държавни и
общински администрации на
територията на областта

Повишаван
е
езиковата
квалифика
ция на
държавни
и общински
служители

Повишена
професион
а
компетентн
ост и
управленск
и уменияудостовере
ния и
сертификат
и за
преминали
курсове и
обучения
972
служители
с повишени
езикови
умения
и
сертификат
за
достигнато
ниво

7.2. Повишаване
доверието на
обществото и
подобряване на
прозрачността и
отчетността в
дейността на
Областна
администрация
Бургас;

7.2.1 Анализиране на
информацията за
удовлетвореността или
неудовлетвореността на
потребителите на
административни услуги

7.2.2. Поддържане на
актуална информация на
интернет страницата,
предназначени за
гражданите и бизнеса;

На всеки Подобрява
три
не
месеца; качеството
на
администр
ативното
обслужван
е

Брой
получени
от
пощенска
кутия за
писмени
сигнали и
жалби в
центъра за
администр
ативно
обслужван
е, горещ
телефон,
форум и
email,
публикуван
и на
страницата
на
областна
администр
ация
Бургас
www.bsregi
on.org,
анкети;

15.02.20 Приемане
7.2.3. Подготовка и
изпълнение на годишен план 09 год. на план на
ОСППК
за действие на областен
съвет за превенция и
противодействие на
корупцията в област Бургас;

Февруар Подобрява
7.2.4. Разработване и
разпространение на нови и и 2009 не на
г.;
качеството
актуализиране на
на
съществуващи образци на
адмиинстр
заявления за предоставяне
ативното
на административни услуги,
обслужван
осъществяване на
е
адмиистративни процедури и
достъп до обществена
иформация;

Подобрява
не
на
междуинст
итуционалн
ата
координаци
я
и
взаимодей
ствие при
провеждан
е
на
правителст
вената
антикорупц
ионнна
политика
Съкращава
не
на
сроковете
за
предоставя
не
на
администр
ативни
услуги
и
извършван
е
на
администр
ативни
процедури

7.3. Прилагане на
механизми и
нови форми за
публично- части
партньорства

7.3.1 Участие на областна
03.2009 Повишаван
адмиинстрацията като
год.
е на
партньор в 2 проекта по ОП
адмиистра
„Адмиистративен капацитет”;
тивния
капицитет
на
служителит
ев
администр
ацията в
областта
на ПЧП

Анализ на
съществув
ащите
практики,
унифицира
не
на
изисквания
та за ПЧП в
системата
на
държавнат
а
администр
ация

7.4. Създаване
на единна
информационна
среда и условия
за оперативна
съвместимост и
информационна
сигурност в
структурите на
държавната
администрация

Стратегия за
електронното
управление

Разработване и внедряване 12,2009 Съответств
на вътрешни правила за
ие с
мрежовата и информационна
изисквания
сигурност на
та за
информационните системи в
оперативн
административните звената
а
съвместим
ост и
мрежова и
информац
ионна
сигурност

Сертифици
ране
на
държавни и
общински
администр
ации
съгласно
Наредбата
за общите
условия за
за
оперативна
съвместим
ост
и
информаци
онна
сигурност

