Цели на администрацията за 2009г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Плевен
1
Цели за 2009г.

1. Поддържане
на внедрената
Система за
управление на
качеството
(СУК) по ISO
9001:2000.

2
Стратегически
цели

Прилагане на
съвременни
концепции за
управление на
качеството на
услугите в
администрация
та

3
Стратегически
документ

Оперативна
програма
Административ
ен капацитет
(ОПАК) на
МДААР

4
Дейности

Провеждане на
вътрешни и
контролни
одити;
актуализация на
системата

5
6
Срок Очакван
/месе резултат
ц
през
2009г.
/

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

целог
одиш
но

брой
несъответст
вия от
одити;
брой
проведени
одити;

ефективно
предоставя
не на
качествени
услуги и
непрекъсна
то
усъвършенс
тване

Подобрено
административн
о обслужване на
гражданите и
бизнеса чрез
осигуряване на
ефективен
процес на
предоставяне на
услуги

1

2. Въвеждане
на електронно
управление в
Областна
администрация
Плевен

Въвеждане на
електронно
правителство
Предоставяне
по електронен
път на
качествени,
икономически
ефективни и
лесно
достъпни
административ
ни услуги на
гражданите и
бизнеса

Стратегия за
електронно
правителство;
ОПАК
Тригодишна
бюджетна
прогноза на
Областна
администрация
Плевен

1. Реинженеринг на
работните
процеси на
предоставяне на
административн
и услуги,
свързани с
управлението на
държавната и
общинска
собственост;

целог
одиш
но

2. Изграждане на
електронна
област
3. Реализация
на електронни и
комплексни
административн
и услуги по
държавна и
общинска
собственост;

3 Осигуряване
на
необходимите
знания и
умения на

Обучение на
служителите от
областната
администрация
за кариерно и

Програма на
Правителствот
о;
Стратегия за
обучение на

Провеждане на
курсове за
повишаване на
квалификацията

целог
одиш
но

1.Подобрени
работни процеси
за предоставяне
на
административн
и услуги,
насочени към
гражданите и
бизнеса;

1. Брой
предоставя
ни
администра
тивни
услуги по
държавна и
общинска
собственост

2. Внедрен
модел на
електронна
област

2. Брой
електронни
услуги,
предоставя
ни от
администра
цията

3. Реализирани
електронни и
комплексни
услуги;

3. Брой
внедрени
услуги за
държавна и
общинска
собственост

Придобити и
усвоени нови
знания и умения

Брой
служители
включени в
обученията;
Брой

Създадена
единна
организацио
нна,
комуникаци
онна и
информаци
онна среда;

2

служителите от
администрация
та чрез
повишаване на
квалификацият
а им
4.Усъвършенст
ване на
административ
ния контрол в
администрация
та

служебно
развитие

служителите в
администрация
та
ОПАК

Контрол по
спазване на
законността,
поднормативна
та уредба,
актовете на
общинските
съвети и
регулаторните
режими;

ОПАК

Регулярни
проверки на
заповеди на
Кметове,
Решения на
Общински
съвети,
разрешителни и
лицензионни
режими;

целог
одиш
но

Ефективно
прилагане на
всички
нормативни
изисквания

5. Постигане на
по-добро
управление
чрез
повишаване на
публичността и
прозрачността
в работата на
Областна
администрация
Плевен

ОПАК
Гарантиране
на прозрачност
за дейността
на
администрация
та;
Постигане на
максимална
ефективност
на
създадените
антикорупцион
ни механизми и
повишаване на

1.Разработване
и внедряване на
интегрирана
информационна
система,
предназначена
да повиши
публичността,
прозрачността,
отчетността и
достъпността на
администрацият
а;
2. Проучване на

целог
одиш
но

1. Разработена и
внедрена
интегрирана
информационна

обучени
служители

Брой
извършени
проверки;
Брой
върнати
Решения на
Общинските
съвети;
Брой
отменени
регулаторни
режими в
общините
1. Брой
инсталиран
и киоски;

2. Брой
проучени
практики;

1.Функцион
ираща
информаци
онна
система

2.

3

общественото
доверие.

опит и успешни
практики в
страни членки от
ЕС;
3. Провеждане
на обучения по
антикорупционни
практики

6.Усъвършенст
ване на
системата за
финансово
управление и
контрол в
Областна
администрация
Плевен
7. Постигане на
по-добро
управление
чрез
повишаване на
публичността и
прозрачността
в работата на
Областна

Ефективно
управление на
разходването
на бюджетни
средства

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Плевен

Проверки,
вътрешни одити,
предложения

посто
янен

Гарантиране
на прозрачност
за дейността
на
администрация
та;
Постигане на
максимална
ефективност

ОПАК

1.Разработване
и внедряване на
интегрирана
информационна
система,
предназначена
да повиши
публичността,
прозрачността,

целог
одиш
но

2.Възприети
добри практики и
придобит опит
за повишаване
на
прозрачността и
отчетността на
администрацият
а;
3. Повишен
административе
н капацитет на
служителите от
администрацият
а;
Оптимизиране
на разходите

Брой
посещения
в чужбина;

Икономия
на
бюджетни
средства

Изпълнение
на утвърден
бюджет

1. Разработена и
внедрена
интегрирана
информационна

1. Брой
инсталиран
и киоски;

1.Функцион
ираща
информаци
онна
система

3. Брой
проведени
обучения;
Брой
обучени
служители
от
администра
цията;

Възприети
добри
практики и
придобит
опит за
повишаване
на
прозрачност
та и
отчетността
на
администра
тивните
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администрация
Плевен

8. Създаване
на по-добри
възможности
за провеждане
на
регионалната
политика на
областно и
общинско ниво.

на
създадените
антикорупцион
ни механизми и
повишаване на
общественото
доверие.

Реализиране
политиката на
регионално
развитие чрез
повишаване
ролята и
подобряване
капацитета на
областна
администрация

отчетността и
достъпността на
администрацият
а;
2. Проучване на
опит и успешни
практики в
страни членки от
ЕС;

2. Брой
проучени
практики;
2.Възприети
Брой
добри практики и посещения
придобит опит
в чужбина;
за повишаване
на
3. Брой
3. Провеждане
прозрачността и проведени
на обучения по
отчетността на
обучения;
антикорупционни
администрацият Брой
практики
а;
обучени
3. Повишен
служители
административе от
н капацитет на
администра
служителите от
цията;
администрацият
а;
РП на СЗР
авгус Актуализиран
Програма на
Актуализация на
(2005 –
т
правителствот стратегически
РП на СЗР и
2015г. )
2009г. Областна
планови
о
Областна
стратегия,
документи
стратегия за
подобряващи
Национална
развитие
условията за
стратегия за
(2005 –
реализиране на
развитие
2015г.)
регионалната
политика на
Оперативни
областно и
програми
общинско ниво.

2.
Възприети
добри
практики и
придобит
опит за
повишаване
на
прозрачност
та и
отчетността
на
администра
тивните

Актуализир
ани два
стратегичес
ки
документа,
съобразно
Закона за
регионално
развитие,
Правилника
за
прилагането
му и
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Методическ
ите
указания
Изграждане на
Географска
информационна
система (ГИС) за
мониторинг и
управление на
изпълнението
ОСР

9.Подобряване
координацията
и
взаимодействи
ето за
провеждане
политиката на
регионално
развитие и
дейността на
Областен
съвет за
развитие.

Реализиране
политиката на
регионално
развитие и
евроинтеграци
я чрез
повишаване
ролята и
подобряване
капацитета на
областна
администрация

Програма на
правителствот
о
Национална
стратегия за
развитие
Оперативни
програми

целог
Заседания на
одиш
ОСР;
Работни срещи с но
органи на
централната
изпълнителна
власт, общини и
ТЗ

Изградена ГИС

Брой
Минимум З
релевантни пилотни
слоеве на
слоя
ГИС по
приоритетит
е на ОСР

Създаване на
по-добри
условия за
реализиране на
проекти

Участия в
заседания
на
Регионален
съвет за
развитие на
СЗР.
Работещи
постоянни
комисии и
ОСР.
Проведени
тематични
срещи
Реализиран
пилотен
проект на
Областна

3 заседания
на ОСР
15
заседания
на
постоянни
комисии и
тематични
срещи

Променени
нормативни
документи в
съответстви
е
с
Концепцият
а
за
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администра
ция Плевен

10.Реализиран
е на секторни
политики

11.Подобрена
международна
дейност на
администрация
та при
провеждането
на
европейската
политика на
страната

Реализиране
политиката на
регионално
развитие и
евроинтеграци
я чрез
повишаване
ролята и
подобряване
капацитета на
областна
администрация

ОПРР

Програма на
Правителствот
о
ОП ТГС
„България –
Румъния”

Участие при
разработване и
реализиране на
проект по ОПРР,
Подприоритет
4.1. “Регионално
туристическо
развитие в
област Плевен,
базирано на
добри
европейски
практики”
Проведени
информационни
дни в гр. Плевен
по Оперативна
програма ТГС;
Проведени
заседания на
Направляващ
комитет (НК)
Изграждане на
Европейско

преструктур
иране
на
съществува
щите
съвети
и
комисии на
областно
ниво
Реализиран
проект на
стойност
108 450
лева
Проучени
„добри
европейски
практики в
областта на
сметосъбир
ането”

целог
одиш
но

Междурегионале Депозиран
проект по
н обмен и
ОПРР
внедряване на
“добри
европейски ”
практики в
сферата на
туризма с цел
повишаване на
неговата
конкурентоспосо
бност

целог
одиш
но

Повишена
информираност
на всички
заинтересовани
страни

Брой
участници в
информаци
онните дни

Брой
подадени
съвместни
проекти

Изградено
партньорство
между
Български и
Румънски

Брой
съвместни
срещи и
консултации

Представен
проект на
Конвенция и
Устав на
ЕОТС пред
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обединение за
териториално
сътрудничество
(ЕОТС)

12.Повишаване
капацитета на
МСП от област
Плевен, за
усвояване на
средства от
Структурните
фондове
13. Повишена
информиранос
т на всички
заинтересован
и страни
Повишаване на
местния
капацитет за
прилагане на
дейности по
НПРСР

Предоставяне
на консултации
и методическа
подкрепа на
МСП за
изграждане на
местен
капацитет
Насърчаване
на
партньорството
и подпомагане
дейността на
местните
общности за
прилагане на
Програмата

ОП
„Конкурентно
способност”

НПРСР

Предоставяне на
актуална
информация за
възможностите
за финансиране
Проведени
информационни
дни
Провеждане на
информационни
кампании;
Предоставяне на
консултации и
информация;

публични власти
на регионално и
местно ниво

целог
одиш
но

Повишен брой
МСП, получили
консултации и
подкрепа
Повишен брой
проекти

целог
одиш
но

Повишен брой
внесени проекти
по НПРСР

МС

Брой МСП
Брой
подадени
проекти
Брой
информаци
онни
кампании
Брой
реализиран
и дейности
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14.Подобряван
е процесите по
придобиване,
стопанисване,
управление,
разпореждане
и актуване на
държавни
имоти и
движими вещи
– държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС

Ефективно
управление на
държавна
собственост

ОПАК

1.Издаване на
посто
АДС.
янен
2. Провеждане
на търгове за
продажба,
отдаване под
наем,
упражняване
правото на
ползване.
3. Сключване на
договори за
наем и
продажби.
4.Разпоредителн
и действия с
имоти частна
държавна
собственост.
5. Отписване от
актовите книги
за държавна
собственост.
6. Отговор на
жалби и сигнали
на граждани,
свързани с
държавна
собственост.

Съкращаване
сроковете за
обслужване

Продажби
чрез търг,
издадени
АДС,
отписвания
и продажба
на
държавна
земя

Продажби
чрез търг,
издадени
АДС,
отписвания
и продажба
на
държавна
земя
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