Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАЗАРДЖИК
1
Цели за 2009г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Ср
ок

6
Очакван резултат

/ме
сец
пре
з
200
9 г./

1.Защита и
насърчаване
на заетостта в
област
Пазарджик

Повишено
качество на живот
в Пазарджишка
област

Стратегия за
развитие на
област
Пазарджик 20052015

Национален
план за действие
по заетостта
през 2009

2.Повишаване
на качеството
на админ.
обслужване,

Повишено
качество на
административно
обслужване

ОПАК

Регионални
инициативи за
растеж на БВП

ІІІХІІ

Повишен индекс на
човешко развитие

Стратегическо
планиране и
управление при
кризи - защита и
насърчаване на
заетостта.
Комисията по
заетостта –
структура за
антикризисно
действие

Разработване на
собствени
стандарти за
качество на амин.

ІІІХІІ

Повишена
удовлетвореност
на потребители на
адм. услуги

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

Индекс на
човешко
развитие [< 0.8]

Индекс на
човешко развитие
[> 0.8]

Равнище на
заетост *

Равнище на
заетост *

Равнище на
безработица **

Равнище на
безработица **

Заетост на
младежи до 29годишна
възраст***

Заетост на
младежи до 29годишна
възраст***

*,**,*** над/под/над
средни за
страната
Брой обявени
собствени
стандарти [0]

*,**,*** над/под/над
средни за
страната
Брой обявени
собствени
стандарти [3]
1

услуги

включително и
чрез
предоставяне
на електронни
администрат.
услуги

3.Ефективна
координация
на територ.
звена на
центр. адм. на
изп. власт
4.Повишаване
на администр.
капацитет на
Областна
администрация
Пазарджик
чрез
внедряване и
развитие на
системите за
управление и
СДОКИЗ под
режима на
Закона за
електронно
управление

Внедряване на
елементи на еобласт

Системно
осигуряване на
функциите по
координация и
контрол на ОУ

Регионална
Стратегия за
децентрализация инициатива за
координ. и контрол
чрез BSc

Повишаване на
административния
капацитет чрез
организационно и
оперативно
усъвършенстване

Стратегически
документ на
Областна
администрация
Пазарджик
“Промяна чрез
стратегически
инициативи
2010”

ІІІХІІ

Синхронизиране на ХІ
лични цели и
организационна
стратегия чрез
“каскадно
спускане” на BSc –
Балансирана
система от
показатели за
ефективност на
административната
дейност
Процесен подход в
контекста на
Система за
управление на
качеството и
информационната

Подобрена
координация на
териториални
звена на центр.
администрация на
изпълн. власт
Висок
административен
капацитет
Ефективни
организационни
структури и
процеси
Управление чрез
процеси и факти
Организационна
култура в
съответствие с
принципите на
TQM

Брой на
канали/точки за
достъп до АУ,
включително
ЕАУ [1]

Брой на
канали/точки за
достъп до АУ,
включително ЕАУ
[3]

Резултати от
измерване на
удовлетворенос
тта на
потребителите
на АУ (ЕАУ)
Брой
координирани
инициативи [1]

Резултати от
измерване на
удовлетвореностт
а на
потребителите на
АУ (ЕАУ)
Брой
координирани
инициативи [3]

Внедрени и
сертифицирани
системи за
управление в
съответствие с
изисквания на
БДС [1 – БДС
EN ISO
9001:2000]

Внедрени и
сертифицирани
системи за
управление в
съответствие с
изисквания на
БДС [2 – БДС EN
ISO 9001:2000 &
БДС ISO/IEC
27001:2005]

Внедрена и
прилагана
интегрирана
система за
управление
CAF2006-BSc,

Внедрена и
прилагана
интегрирана
система за
управление
CAF2006-BSc,
проведена
2

сигурност -СУКИС

5. Осигуряване
на ресурс за
развитие на
организацията

6. Укрепване
на местното
самоуправл. в
област
Пазарджик
чрез
разширяване
на участието
на младите
хора

Привличане на
ресурси за
организационно
развитие и
развитие на
услугите

Развитие на
местното
самоуправление в
Пазарджишка
област

ОПАК

Разработване на
проекти по ОПАК,
участие в проекти
като целева група
Разработване и
участие в проекти

Стратегия за
Инициативи за
децентрализация участие на
младите хора в
Ревизирана
местното
Европейска
самоуправление
харта за
участие на
младите хора в
живота на
общините и
регионите

ІХ

VІІІ

Привличане на
ресурс за обучение
на служители ,
иновации,
оптимизация и
модернизиране на
материалната база

Активно участие на
младите хора в
живота на
общините и на
област Пазарджик

проведена
самооценка [12007]
Брой
разработени
проекти/участия
в процедури по
ОПАК [1]
Брой
разработени
проекти/участия
в процедури [1]
Брой
реализирани
младежки
инициативи в
партньорство
на Областна
администрация
[1]

самооценка [22009]
Брой разработени
проекти/участия в
процедури по
ОПАК [2]
Брой разработени
проекти/участия в
процедури [1]

Брой реализирани
младежки
инициативи в
партньорство на
Областна
администрация [5]

Програма за
младежки
дейности 2008 2010

3

