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

1
Цели за 2009 г.

Разширяване
на консултативните и
координиращ
и функции на
областния
съвет за
развитие и
оптимизиране
дейността на
постоянно
действащите
областни
комисии и
съвети за
изпълнение на
секторните
политики.

2
Стратегически
цели

1. Оптимизиране на
възможностите за
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване
на
регионалната
конкурентнос
пособност на
Област
Пловдив

3
4
Стратегически Дейности
документ

Областна
стратегия за
развитие на
Област
Пловдив 2005-2015 г.

- Създаване на
модел за
междуобщинско
коопериране в
рамките на
Областния съвет за
регионално
развитие;
- Провеждане на
тематични
заседания на ОСР с
цел създаване на
предпоставки за
реализиране на
надобщински
проекти;
- Активно участие в
изготвянето на

5
Срок
/месец
през
2009 г./

VIIXII.
2009
год.

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние
(2008г.)

Индикатор за
целево
състояние

- Създаден
модел за
междуобщин
ско
коопериране
в рамките на
Областния
съвет за
регионално
развитие;
- Реализирани надобщински
проекти;
- Направени
предложения
за
извършване
1

Въвеждане на
модел за
отчетност и
контрол
върху
дейността на
териториални
те звена на
централната
власт,
свързана с
реализацията
на секторните

1. Оптимизиране на
възможностите за
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване
на
регионалната
конкурентноспособност на

Областна
стратегия за
развитие на
Област
Пловдив 2005-2015 г.

предложения за
извършване на
необходимите
промени в
нормативната
уредба относно
регламентиране на
правомощията,
функциите и
финансирането на
дейностите на
Областния съвет за
развитие и
действащите
областни комисии;
I-VII.
-Провеждане на
2009
активен диалог
год..
между Областна
администрация и
териториалните
звена на
централната власт,
свързан с
реализацията на
секторните
политики в област
Пловдив;
- Включване на по-

на необходимите
промени в
нормативната уредба;

- Въведен
модел за
отчетност и
засилен
контрол
върху
дейността на
териториалн
ите звена;
- Разширено
включване
на

2

политики в
област
Пловдив;

Подобряване
качеството на
техническата
инфраструктура в област
Пловдив, чрез
създаване на
предпоставки
за
установяване
на
партньорства
между
регионалните
и местни
власти,
бизнеса и
НПО

Област
Пловдив

1. Оптимизиране на
възможностите за
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване
на
регионалната
конкурентнос
пособност на
Област
Пловдив

Областна
стратегия за
развитие на
Област
Пловдив 2005-2015 г.

голям брой
представители на
териториалните
звена в работата на
областните съвети
и комисии, в
зависимост от
секторната
политика, за която
отговарят
I-VII.
- Разработване,
2009
партньорство и
год
оказване на
съдействие при
изготвяне и
изпълнение на
проекти в областта
на техническата
инфраструктура;
- Предоставяне на
информация на
заинтересованите
страни за
възможностите за
финансиране на
проекти в областта
на
инфраструктурата;

представител
и на
териториалн
ите звена в
работата на
областните
съвети и
комисии

- Подобрена
техническа
инфраструктура;
- Повишена
информиран
ост на
заинтересова
ните страни
за
възможности
те за
финансиране
на проекти;
- Ефективно
усвояване на
средства по
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- Актуализиране и
координиране на
изпълнението на
стратегии, планове
и програми на
територията на
областта, свързани
с техническата
инфрастуктура;

Подобряване
на качеството
на живот в
област
Пловдив чрез
целенасочени
действия в
сферата на
заетостта,
етническите и
демографскит
е въпроси,
здравеопазван
ето,

1. Оптимизиране на
възможностите за
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване
на
регионалната
конкурентнос
пособност на
Област

Областна
стратегия за
развитие на
Област
Пловдив 2005-2015 г.,
Национален
план за
заетостта за
2009 г.

- Осъществяване на I-VII.
координация и
2009
съдействие за
год.
реализиране на
политиката и
дейностите в
социалната
сферата, културата
и образованието;
- Разработване,
партньорство и
изпълнение на
проекти, насочени
към подобряване на

Оперативнит
е програми,
свързани с
инфраструкт
урата;
- Актуализирани
стратегии и
планове,
свързани с
техническата
инфрастукту
ра.
- Разработени и
изпълнени
проекти в
областта на
социалните
услуги,
заетостта,
здравеопазва
нето,
образование
то и
културата;
- Реализиран
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социалните
услуги,
образованието
и културата,
чрез
реализация на
конкретни
проекти

Пловдив

Подобряване
на инвестиционната

1. Оптимизиране на
възможности-

социалните услуги,
заетостта,
здравеопазването,
образованието и
културата;
- Реализиране на
проект на Областна
администрация Пловдив, насочен
към интеграция на
хората с
увреждания;
- Провеждане на
срещи с
представители на
ръководствата на
ВУЗ и студентски
съвети към тях с
цел разрешаване на
конкретни
проблеми относно
образователната и
социалната
инфраструктура.
Областна
стратегия за
развитие на

- Оказване на
подкрепа за
осъществяване на

проект на
Областна
администрац
ия Пловдив,
насочен към
интеграция
на хората с
увреждания;
- Извършени
проверки за
фактическот
о състояние
на сградния
фонд държавна
собственостна
студентските
общежития и
столове,
стопанисван
и от ВУЗ и
ССО ЕАД.
IX-XII. - Осъществени партньор2009
ства между
год.
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среда и бизнес
климата-

те за
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване
на
регионалната
конкурентнос
пособност на
Област
Пловдив

Област
Пловдив 2005-2015 г.

партньорства
между държавната,
местната власт и
гражданското
общество при
кандидатстване с
проекти по
различните
програми на
общността и
оперативните
програми;
- Организиране на
тематични срещи
между заинтересованите страни,
информиране,
планиране и
осъществяване на
съвместни действия
и проекти;
- Насърчаване на
вътрешнорегионалн
ото и междурегионалното
сътрудничество и
обмена на добри
практики в сферата

държавната,
местната
власт и
гражданското общество
при
кандидатства
не с проекти;
- Подобрена
координация
на
действията
на общините
за изготвяне
на съвместни
проекти на
надобщинск
о ниво;
- Проведени
тематични
срещи
между
заинтересова
ните страни;
- Планирани
съвместни
действия;
- Осъществе-
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на туризма и
иновациите;
Провеждане
на ефективна
политика за
управление на
човешките
ресурси.

2. Утвърждаване на
ефективно
управление на
човешките
ресурси,
гарантиращо
повишаване
на компетентността,
кариерното
развитие и
мотивация на
служителите в
Областна
администраци
я- Пловдив

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администраци
я - 2006 - 2013

- Подобряване
работата в екип на
служители от
различни отдели в
Областна
администрацияПловдив и на
вътрешната
комуникация;
- Подобряване на
системата за оценка
на извършената
работа с акцент
върху йерархията
на целите и
подобряване
качеството на
изпълнението.

ни
съвместни
проекти.
I-XII.
2009
год.

- Съзадени
екипи за
изпъление на
текущи и
приоритетни
задачи на
администрац
ията
-Подобрена
вътрешна
комуникация
-Подобрено
качество на
изпълнението на
дейноста на
служителите
в областна
администрац
ия Пловдив;
-Подобрена
система за
оценка на
извършената
работа в
7

Повишаване
на професионалната
квалификация
, кариерно
развитие,
етиката и
мотивацията
на
служителите в
Областна
администраци
я – Пловдив

2. Утвърждаване на
ефективно
управление на
човешките
ресурси,
гарантиращо
повишаване
на компетентността,
кариерното
развитие и
мотивация на
служителите в
Областна
администраци
я- Пловдив

Стратегия за
обучение на
служителите в
администраци
ята; Стратегия
за управление
на човешките
ресурси в
държавната
администраци
я - 2006 - 2013

- Усвършенстване
на системата за
оценка на
потребностите от
обучение на
служителите;
- Внедряване на
система за
последваща оценка
на резултатите от
обучението на
служителите и
практическто им
прилагане за
подобряване
дейността на
администрацията;
- Участие на
служителите от
Областна
администрация –
Пловдив в

I-XII.
2009
год.

администрац
ията
-Повишена
мотивация
на
служителите
- Усъвършенствана
системата за
оценка на
потребности
те от
обучение на
служителите
с оглед
постигане
целите на
администрац
ията и
професионал
ното
развитие на
служителите
- Създадена
система за
последваща
оценка на
резултатите
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специализирани
обучения, в това
число и
чуждоезикови
обучения;
- Провеждане на
обучение по ИТ в
администрацията и
за внедряване и
използване на
услугите на
електронното
правителство;
- Участие на ОА в
стажанските
програми,
реализирани на
национално ниво от
МТСП и МДААР;
- Осигуряване на
равен шанс за
работа в
администрцията на
хора в
неравностойно
положение - хора с
увреждания, хора
от малцинствата и

от
обучението
на
служителите
- Обучени
служители
- Проведени
обучения
- Повишени
знания и
умения за
изпълнение
на пряката
дейност на
служителите
- Осигурени
условия за
професионал
но развитие
на
държавните
служители
-Назначени
стажанти в
областна
администрац
ия
-Назначени
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др.

хора с
увреждания
в областна
администрац
ия;
- Укрепен
администрат
ивен
капацитет на
служителите
на ОА за
обслужване
на гражданите и
юридическит
е лица;
- Подобрено
качество на
изпълнението на
дейноста на
служителите
в Областна
администрац
ия- Пловдив;
- Осигуряване на
равен шанс
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Оптимизиране
на вътрешноведомствените
актове,
регламентира
щи
процедурите,
компетенциите и отговорностите
при
изпълнението
им в Областна
администраци
я- Пловдив.

3. Подобряване на
качеството,
прозрачността
и контрола на
администрати
вния процес в
Областна
администраци
я- Пловдив

Закон за
електронното
управление,
Закон за
обществените
поръчки,
НВМОП

- Създаване на
методика и карта за
управление риска в
Областна
администрация Пловдив
- Актуализиране на
вътрешните
правила за
провеждане на
процедури по
обществени
поръчки и малките
обществени
поръчки и контрола
за изпълнението им
в ОА- Пловдив
- Създаване на

VIIXII.
2009
год.

за младите
хора и
хората в
невностойно
положение
за реализация в
държавната
администрация.
- Създадена
методика на
риска в
Областна
администрац
ия - Пловдив
- Създадена
карта за
управление
на риска в
Областна
администрац
ия-Пловдив
- Опитимизиране на
процеса на
управление
на риска в
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вътрешноведомстве
ни актове
съобразно ЗЕУ и
подзаконовите
нормативни актове
към него.

Областна
администрац
ия
- Създадени
вътрешни
правила за
документооб
орота на
елекронен и
хартиен
носител в
съответствие
с ЗЕУ
- Създадени
номенклатур
на видовете
документи,
необходими
за
извършване
на съотв.
администрат
ивни услуги;
-Актуализирани
вътрешните
правила за
провеждане
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Подобряване
на координацията и

3. Подобряване на
качеството,

Закон за
администрацията,

-Оптимизиране
процеса на
осъществяване на

I-XII.
2009
год.

на
процедури
по
обществени
поръчки и
малките
обществени
поръчки и
контрола за
изпълнениет
о им в ОАПловдив.;
- Гарантиран
обществен
интерес при
разходването
на публични
средства;
-Гарантиране на законосъобразно
стта в
дейността на
администрац
ията.
-Подобрена
ефективност
на дейността
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администрати
вния контрол
по законосъобразността
на актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправлен
ие и
общинските
администрации

прозрачността ЗМСМА
и контрола на
администрати
вния процес в
Областна
администраци
я- Пловдив

контрол върху
решенията на
общинските съвети;
-Оказване на
методическа
подкрепа на
общините и
общинските съвети;
-Изготвяне на
предложения за
промени в
нормативната
уредба, касаещи
контрола на
областния
управител по
целесъобразност на
решенията на
общинските
съветиза
гарантиране
защитата на
обществения
интерес.

на отдел
”ПАК” за
гарантиране
на
законосъобр
азността на
решенията
на
общините;
-Подобрен
администрат
ивен процес
в отдел
„ПАК” за
осъществява
не на
контрол
върху
решенията
на
общините;
-Проведени
работни
срещи с
юристконсултите
на
общините;
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Осъществен
и
консултации
относно
подобряване
работата на
общинските
съвети;
-Изготвени и
внесени
предложения
за промени в
нормативнат
а уредба;
-намаляване
броя на
върнатите за
преразглежд
ане решения
на
общинските
съвети;
-Намаляване
броя на
решенията
на
общинските
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Подобряване
ефективността
на
управлението
чрез създаване
на условия за
прилагане на
Публичночастни
партньорства

3. Подобряване на
качеството,
прозрачността
и контрола на
администрати
вния процес в
Областна
администраци
я- Пловдив

Областна
стратегия за
развитие на
Област
Пловдив 2005-2015 г.

-Участие в
разработване на
типова
информационна
система за
управление на
ПЧП, в рамките на
проект по ОПАК,
реализиран от
Областна
администрацияЛовеч;
-Осигуряване на
база данни за
разработване на
унифицирана
секция за ПЧП на
интернет
страницата на ОА Пловдив;
-Разработване на
вътрешни правила
за ПЧП.

съвети,
внесени в
съда.
IX.-Повишен
XII
капацитет и
2009 г. умения на
експерти от
ОА за
прилагане на
ПЧП;
-Създадени
по-добри и
прозрачни
условия за
изграждане
на партньорства;
-Уеднаквени
процедури и
документи за
ПЧП;
-Популяризирани
възможности
и ползи от
ПЧП
-Разработена
информацио
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Намаляване
на
корупционния
риск и

3. Подобряване на
качеството,
прозрачността

Закон за
предотвратяване и
разкриване на

- Оптимизиране на
дейността на
областния
обществен съвет за

XII.
2009
год.

нна система
за
управление
на ПЧП
-Разработени
вътрешни
правила за
ПЧП –
Определени
възможни
сектори и
сфери за
ПЧП и
аутсорсинг
-Подобрен
достъп на
бизнеса и
гражданите
до участие в
обявени
процедури за
възлагане на
дейности и
услуги.
-Ограничени
рискове за
допускане на
корупция и
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подобряване
на
прозрачността
и почтеността
в Областна
администраци
я - Пловдив

и контрола на
администрати
вния процес в
Областна
администраци
я- Пловдив

конфликт на
интереси

противодействие на
корупцията
- Изготвяне на
годишна работна
програма на
областния
обществен съвет за
противодействие на
корупцията
- Създаване на
условия за
идентифициране и
предотвратяване на
потенциален и
реален конфликт на
интереси в
областна
администрацияПловдив.

конфликт на
интереси в
ОА-Пловдив
- Ефективно
действащ
обществен
съвет за
противодействие на
корупцията
- Създадени
регистри в
съответствие
със Закона за
предотвратяване и
разкриване
на конфликт
на интереси
- Осигурена
прозрачност
на
действията
на
администрацията за
предотвратя
ване на
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Изграждане на
електронна
област
Пловдив

4. Подобряване на
обслужването
на гражданите
и бизнеса, в
това число
чрез развитие
на
електронното
управление и
намаляване
на
регулаторните
режими на
областно и
общинско
ниво

Програма на
правителството на
европейската
интеграция,
икономически
я растеж и
социалната
отговорност;
Закон за
електронното
управление

-Внедряване на
електронна област.
Обучение на
служителите в
областните и
общинските
администрации за
работа със
системата;
-Разработване и
внедряване на 10
електронни
административни
услуги;
-Реализиране на
кампания за
запознаване на
физическите и
юридически лица с
взъможностите за
предоставяне и
ползване на
електронни
административни

корупцията
и
конфликтите
на интереси.
VI-XII. -Подобрено
2009
обслужване
год.
на физическите и
юридическит
е лица;
-Внедрен
модел на еобласт;
-Създаден
адмистративен
капацитет за
поефективно
обслужване;
-Разработени
и внедрени
10
електронни
услуги;
-Организирана активна
информацио

- 1 бр.
система за
електронна
област
- 10 бр.
услуги - найтърсени и
възможни за
електронизац
ия
- 10 бр.
услуги,
регистрирани и
внедрени
- 18 бр.
работни
срещи между
общините и
обл. администрация
Мултимедие
н диск (1500
19

услуги;
-Подържане на
сертификацията по
ISO 9001:2000, ISO
27001:2005;
-Актуализиране на
Хартата на клиента
на Областна
администрацияПловдив;
-Подобряване на
механизмите за
обратната връзка с
потребителите на
административни
услуги, даващи
представа за
удовлетвореността
на гражданите и
бизнеса от
обслужването в
Областна
администрация –
Пловдив.

нна
кампания за
предтставяне
на
възможностите за
предоставян
е на услуги
по електронен път
-Актуализирана Хартата
на клиента
на Областна
администрац
ия- Пловдив
-Подобрени
механизми
за обратна
връзка с
потребители
те.

броя) с
материали от
обученията –
разпространен в
областната и
общински
администрации
Анкетни
карти, 1 бр.
представител
но проучване
с поне 1000
участници, 1
бр.
социологиче
ски анализ на
удовлетворе
ността с поне
5 бр.
препоръки за
подобряване
или
разширяване
на
предлаганите
услуги
20

Създаване на
условия за
провеждане на
ефективна
политика и
контрол за подобро
регулиране на
областно и
общинско
ниво

4. Подобряване на
обслужването
на гражданите
и бизнеса, в
това число
чрез развитие
на
електронното
управление и
намаляване
на
регулаторните
режими на
областно и
общинско
ниво

Програма за
по-добро
регулиране
2008-2010 г.

- Формиране на
XI.
- Намалени
административен
2009 г. администракапацитет за
тивните
прилагането на
ограничения
правителствената
пред бизнеса
програма за по- Подобрено
добро регулиране
администра2008-2010г. в
тивното
областна
регулиране
администрация и
на областно
общините на
и общинско
територията на
ниво
областта.
- Създаден
- Провеждане на
капацитет на
работни срещи и
областно и
дискусии за
общинско
въвеждането и
ниво за
администрирането
провеждане
на регулаторни
на добри
режими на
регулаторни
областно и
политики.
общинско ниво с
- Създадена
оглед на законоинституциосъобразността им.
нална
- Подобряване на
структура в
административното
рамките на „
регулиране на
ПАК” в ОА
за
областно и
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общинско ниво.

Оптимизиране
дейността по
актуване,
стопанисване,
управление и
разпореждане
на държавната
собственост на
територията
на Област
Пловдив

5. Гарантиране на реда,
сигурността,
защитата на
населението и
държавната
собственост на
територията
на област
Пловдив

Областна
стратегия за
развитие на
Област
Пловдив 2005-2015 г.

I-VII.
- Извършване на
2009
преглед на
год.
състоянието на
имотите публична
държавна
собственост в
резерват «Старинен
Пловдив» и
определяне на
мерки за опазването
им като национална
ценност;
- Актуализиране на
договорите за
отдаване под наем
на имоти държавна
собственост;
- Разработване на
проекти, свързани с
опазването на
паметниците на
културата на

прилагането
и контрола
на
политиката
за по-добро
регулиране.
-Подобрено
управление
на
държавната
собственост;
-Защитен
общиствен
интерес за
опазване на
паметниците
на културата
под
управление
на
Областния
управител и
военните
паметници
на
територията
на област
Пловдив;
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територията на
- Извършен
област Пловдив под
преглед на
управлението на
състоянието
Областен
на имотите
управител;
публична
IV-XII. държавна
- Реализиране на
проект "Античният 2009
собственост
год
стадион на
в резерват
Филипополис «Старинен
опазване,
Пловдив»;
рехабилитация и
-Предложеградско
ния за
обновяване"
конкретни
/национален
мерки за
паметник на
опазването
културата/;
на всеки
- Реализиране на
един от тях
проект по програма
като
„Красива България”
национална
за укрепване на
ценност;
къща „Недкович”- Актуализипаметник на
рани
културата;
договорите
- Подпомагане на
за отдаване
процеса на
под наем на
опазване и
имоти
реставрация на
държавна
собственост
военните
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паметници на
територията на
общините в
Пловдивска област
със средства от
бюджета на МО

под
управлениет
о на
областния
управител на
област
Пловдив;
- Осигурено
финансиране
за
опазването и
експониране
то на
паметниците
на културата
на под
управлението на
Областен
управител;
- Реализирана първа
фаза на
проект
"Античният
стадион на
Филипополи
с - опазване,
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Повишаване
готовността на
силите от
Единната
спасителна
система (ЕСС)
в Област
Пловдив за
реагиране при
извънредни
ситуации и
разширяване
на
сътрудничеств
ото с НПО за

5. Гарантиране на реда,
сигурността,
защитaта на
населението и
държавната
собственост на
територията
на област
Пловдив

IV –
-Поддържане на
XI.
постоянна
2009 г
готовност от
органите за
управление и
силите за реагиране
от ЕССв областта и
създаване на
условия за
организирано
нарстване на
способността им за
изпълнение на
задачите по
защитата при

рехабилитац
ия и градско
обновяване";
- Реализиран
проект по
програма
„Красива
България” за
укрепване на
къща
„Недкович” паметник на
културата;
-Повишена
ефективност
на
превантивни
те действия;
-Повишена
ефективност
на мерките
за
намаляване и
ограничаван
е на
въздействиет
о на
рисковите
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предотвратява
не или
намаляване на
последиците
от бедствия и
кризи

бедствия и кризи
чрез:
а) ръководство и
координиране на
планирането на
действията им и
осигуряване на
условия за
своевременното им
оповестяване;
б) Провеждане на
тренировки и
обучения за
постигане на
организирани и
координирани
действия по
предотвратяване
или намаляване на
последиците от
бедствия и кризи.
- Разширяване на
сътрудничеството с
НПО по въпросите
на участието в
тренировъчната
дейност и при
дейността по

фактори за
възникване
на бедствия
и аварии ;
Намален
брой
противообщ
ествени
прояви на
територията
на Област
Пловдив;
Повишено
чувство за
сигурност
сред
населението
на Област
Пловдив;
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оказване на помощ
на населението при
бедствия и кризи;
- Установяване
ролята на НПО в
системата на
управление при
извънредни
ситуации , в
опазване на
обществения ред и
опазване на
законността на
територията на
Област Пловдив.
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