Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД
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Индикатор за изпълнение

Цели за
2009 г.

Дейности

Резултат

1. Оптимизиране възможностите
за устойчиво
социлноикономическо
развитие на
Област
Благоевград
чрез добра
координация, взаимодействие,
разширяване и укрепване на партньорствата
между държавната,
местната
власт, гражданското
общество и
бизнеса, подобряване
инвестици-

Семинари за запознаване с
възможностите за кандидатстване на НПО, общини, бизнеса и др. с проекти по различните оперативни програми

Повече спечелени проекти,
повече инвестиции в областта

Индикатор за самооценка
1 - напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за те- 2 - задоволително постигната цел
Индикатор за
целево състояние кущо състояние
/50 и над 50%/
/заложен в
/отчетен в края на 3 - незадоволително постигната
началото на 2009 г./ 2009 г./
цел /под 50%/
Брой на подготвени- 3
задоволително постигната цел
те проекти
/50 и над 50%/
Брой на спечелени2
75%
те проекти

1

онната среда и ефективно усвояване средствата от
Структурните фондове
и Кохезионния фонд.
2. Подобряване управлението на
човешките
ресурси и
укрепване
административния капацитет, насочен към
постигане на
изпълнение,
ориентирано
към резултати и професионализъм в работата на служителите в
ОА - Благоевград.
3. Качествено, бързо и
прозрачно
административно обслужване на
гражданите
и бизнеса.
Оптимизиране пред-

Участие на служителите в
планираното за 2009 г. обучение, организирано от ИПА.
Обучение на служителите,
свързано с по-доброто познаване и прилагане на вътрешните актове в администрацията, Електронната система за
управление на знанията и
Информационната
система
„Архимед”
Създаване на нова интернет
страница на администрацията

По-компетентни
държавни служители, по качествено обслужване на
гражданите

Изпълнение на изискванията,
преглед от ръководството и
текущ одит на Интегрираната
система за управление на
качеството и информационната сигурност /ISO
9001:2000 и ISO 27001:2005/,
за които е сертифицирана ОА
– Благоевград

По-достъпни
административни услуги, спазване на сроковете на изпълнение.

Брой на проведените обучения
Брой на обучените
служители

Проведени вътрешни обучения – 12
Брой обучени служители – всички
служители на администрацията

Напълно постигната цел /100 %/

Проведени обучения от МДААР-3
Брой обучени служители –28
Проведени многомодулни обучения
от ЮЗУ „Н. Рилски”
по Публична администрация
Брой обучени служители – 9

Различни канали за
достъп до административните услуги

Администрацията
разполага със следните канали за достъп до адм. услуги –
гише за адм. обслужване, поща,
електронна поща,
интернет страница,
защитен канал по
Проект „Е-Област”

Напълно постигната цел /100 %/
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лагането на
административни услуги
от ОА - Благоевград.

4. Подобряване взаимодействието на Областна администрация
- Благоевград с общинските
администрации на
територията
на областта.

за предоставяне на
комплексни електронни услуги
Положителни надзорни одити на интегрираната система за качество и
информационна сигурност /ISO 9001:
2000 и ISO
27001:2005/
Организиране на съвместни
приемни за физически и юридически лица от служители на
ОА – Благоевград, общински
администрации на територията на областта и представители на регионални институции на държавната администрация
Периодични работни срещи с
кметовете на общините по
възникнали проблеми

Бързо и компетентно решаване на проблеми
от правомощията на посочените институции
По-добра координация в работата с ръководствата на общините

задоволително постигната цел
/50 и над 50%/
Брой на проведените срещи с кметовете на общините

10

100%

Брой на проведените съвместни приемни

0

0%
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