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

1. Оказване на
съдействие за
подобряване на
инфраструктурата
на територията
на областта и
взаимодействие с
централните и
местни власти

2
Стратегически
цели

3
4
Стратегически Дейности
документ

Активна
инвестиционна
програма за
изграждане на
модерна
инфраструктура

Областна
стратегия за
развитие

5
Срок

6
Очакван резултат

/месец през
2009 г./

1.Съдействие при
строителството на
автомагистрала
Люлин

м.
Декември
2009

2.Довършване
изграждането на
участъка през град
Перник на пътя
София-ПерникГюешево /ЛОТ9/

м.Юли
2009

3.Изграждане на 4
–та лента в
участъка от пътен
възел Драгичево .

м. Юли
2009

Облекчаване на
трафика
Намаляване
времетраенето при
пътуване
Намаляване на
ПТП

Възможност за
привличане на
чуждестранни
инвестиции

7
Индикатор за
изпълнение
Индик Индик
атор
атор
за
за
текущ целев
о
о
състо състоя
яние
ние
15 %
30%
от
СМР

70 %

100 %

0%

100 %

1

4. Ремонт на
пътища от
републиканската и
общинска пътна
мрежа

м.
Декември
2009

5. Ремонт на
стената на яз.
Студена и
съоръженията към
нея

м.
Декември
2009

50 %
от
СМР

6. Изграждане на
водоснабдителна и
канализационна
мрежи на населени
места

м.
Декември
2009

7
насел
ени
места

7. Довършване
сградата на РПУ

м.
Ноември
2009

Подобряване
условията на
работа на
полицейските
служители

0

1 брой

8. Пускане на
сградата на ГКПП
Стрезимировци

Септемвр
и 2009

Подобряване
условията за
работа на
служителите.
Увеличаване
потока от пътници
и подобряване

90 %

100 %

Подобряване на
социалноикономическите
условия на живот

45 км

2

стандарта на живот
на местното
население
9. Пускане на
спирка Вардар

2.
Удовлетворяване
потребностите на
населението и
бизнеса чрез
ефективни,
достъпни и
качествени
административни
услуги.

Изграждане на
административен
капацитет и
успешно
усвояване на
средствата от
оперативните
програми

Оперативен
план на
Областна
администрация

Септемвр
и 2009

1Прилагане
стандартите по ISO
9001:2000 при
обслужване
2. Сертифициране
м.Ноември
на
2009
администрацията
по ISO 27000

По-добър
50 %
транспорт за
населението и
връзка с
метростанция
Подобряване
качеството на
административното
обслужване

м.Ноември Повишаване
3. Обвързване
доходите на
2009
размера на
служителите,
индивидуалното
изпълняващи
трудово
задълженията си
възнаграждение с
резултатите от
изпълнението на
административните
дейности

4. Откриване на
нови канали за
достъп до услуги и
внедряване на

м.Август
2009

100 %

100 %

Не

1 брой
станда
рт

0

100 %
от
служи
телите
с
редуц
ирано
запла
щане

100%
удовл
етворе
ност

Повишаване
качеството на
живот

3

комплексни услуги

3 Предоставяне

Стимулиране

Регионална

на
потре
бител
ите

5.Разработване на
проекти по ОПАК и
друго програми

м.Март
2009

Подобряване
капацитета, опита
и доходите на
служителите и
взаимодействие с
бизнес, местната
власт и НПО.

6. Повишаване
квалификацията на
служителите

м..Декемв
ри

По-голяма
удовлетвореност
от потребителите
на услуги

1 съдействие за

м.Септемв Разработване на

4
броя
проек
ти

5 броя
проект
и

19
обучит
елни
курса
2
модул
ни
обуче
ния
4
семин
ара по
въпро
си,
свърз
ани с
админ
истрац
ията
2

1

4

на терени държавна
собтвеност.
Съвместни
инициативи за
развитие на
културен и екотуризъм

инвестиционната
активност на
местни и чужди
граждани и
устойчиво
разитие на
туризма

стратегия и
Туристическа
стратегия

Съдействие за
привличане на
чуждестранни
туристи

4Оптимизиране
статута и
дейността на
Областния съвет
за борба с
корупцията

Утвърждаване на
принципа за
нулева
толерантност към
всички форми на
корупционна
практика

Решителни
мерки за
противодействие
на корупцията и
ограничаване на
„сивия сектор” в
икономиката

Национална
стратегия за
борба с
корупцията
-длъжностни
характеристики
на
служителите
вътрешни
правила за
достъп до
обществена
информация

разкриване на
паралелки със
специалност
туризъм

ри 2009

обектите за
културен и екотуризъм и
повишаване
посещаемостта от
български и
чуждестранни
граждани

парал
елка

парал
елки

2. Изготвяне и
предоставяне на
обществото списък
с наличните терени
и сгради –
държавна
собственост
1 Редовни
заседания на
съвета

м. Март
2009

Достъп до данните
на по-голям кръг от
хора

70%

100%

всяко
тримесечи
е

Свеждане до
минимум на
корупционните
практики

2
засед
ания

4
заседа
ния

2. Разглеждане
своевременно на
всички постъпили
сигнали
3. Стриктен
контрол върху
разпореждането с
държавна
собственост
4. Прилагане на

5

Стриктно
спазване на
задълженията на
служителите,
вменени им по
длъжностна
характеристика
5Актуализиране
на плановете за
защита при
бедствия и
провеждане на
СНАВР

режима за достъп
до обществена
информация

Снижаване на
риска от
бедствия и
аварии

Областен план
за защита при
бедствия и
провеждане на
СНАВР

Провеждане на
открита политика
по
информираност
на обществото
във връзка с
възможни
рискове и
въпросите на
превантивната
работа
Превантивен
контрол на
рисковите обекти

7.Създаване на

Равни

Национална

1 Актуализиране на
плановете
2. Провеждане на
обучения с
учениците и
работещото
население
3.
Разпространение
на обучителни
материали
4. Модернизиране
на скривалища и
обновяване на
индивидуалните
средства за защита
5. Обследване на
потенциално
опасни обекта
6. планови
междуведомствени
проверки
7. Почистване на
речните корита

м.Април
2009

Изграждане на

Май 2009

Май 2009

Септемвр
и 2009

Декември
2009

Юли 2009

Съкращаване на
времето за
вземане на
оптимални и
адекватни решения
при случаи на
бедствия.
Модернизиране на
комуникационноинформационната
система
Обучено голяма
част от
населението на
областта за
реагиране при
бедствия.
Създаване на
превантивни мерки
за намаляване
опасността от
бедствия.

60 %

Ноември
2009
Ще се подсигури

50 %

6

100 %

пълни условия в
Областна
администрация и
сградите
държавна
собсвеност за
достъп на хора с
увреждания

възможности за
хората с
увреждания

стратегия

специализирани
съоръжения за
достъп на хора с
увреждания

равен достъп за
всички
потребители на
услуги

7

