Срок
Цели за 2010 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Индикатор за изпълнение
Очакван резултат
Индикатор за
текущо
състояние

/месец през
2010 г./

1. Изготвяне и
приемане на
актуализиран
документ за
изпълнение на
областната
стратегия на
област Бургас 2005
г. – 2015 г. за
остатъка от
периода.

Активно
съдействие за
развитие на
област Бургас
чрез ефективно
разпределение на
публичните
ресурси и
осигуряване на
благоприятна
среда за
населението и
бизнеса в региона.

Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005 –
2015 г.
Актуализиран
документ на
Регионален план
за развитие
(2009-2013)

А)Провеждане на
процедура по възлагане
изработването на
актуализиран документ за
изпълнение на областната
стратегия за развитие
Б)Изработване,
съгласуване и приемане
на документа от
областния съвет за
развитие

2. Координация и
сътрудничество с
компетентните
ведомства,
общините и
експлоатационните
дружества за
оптимизиране на
техническата
инфраструктура на

Активно
съдействие за
развитие на
област Бургас
чрез ефективно
разпределение на
публичните
ресурси и
осигуряване на
благоприятна

Национална
Дългосрочна
програма за
енергийна
ефективност (до
2015г),

Методическа подкрепа за
общините за изготвяне на
общински пррограми за
май, 2010
ЕЕ за 2010 и изготвяне на
областна програма за ЕЕ
за 2010

май,
2010
ноември,
2010

Индикатор за
целево
състояние

избран изпълнител,
Актуализиран и
приет документ за
изпълнение на
стратегия за
развитие на област
Бургас 2005-2015

Решение на
областен
съвет за
развитие

Приет
стратегически
документ

Енергийни мрежи,
подобряване на
енергийната
ефективност и
развитие на
възобновяеми
енергийни
източници

брой
изготвени
проекти

брой
финансирани
проекти от
АЕЕ

1

територията на
област Бургас.

среда за
населението и
бизнеса в региона.

Институционална
подкрепа за проекти по
Глобален екологичен
фонд и други фондове на декември, 2010
ЕС, участие в семинари и
обсъждания на проекти за
ВЕИ
Учредяване и
ръководство на “ВиК”
асоциация в
териториалния обхват на
област Бургас

Активно
съдействие за
развитие на
област Бургас
чрез ефективно
разпределение на
публичните
ресурси и
осигуряване на
благоприятна
среда за
населението и
бизнеса в региона.

Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005 –
2015 г

март, 2010

брой
подкрепени
проекти

брой
приключени
проекти

Организационно
обезпечаване на
срещи,
дейностите по
протоколи от взети решения
управление на ВиК
заседания
системите на
областно ниво

Съгласуване и
одобряване на
инвестиционни проекти и
подробни устройствени
планове за обекти на
техническата
декември, 2010
инфраструктура в обхвата
на две или повече общини
– в сроковете по Закона за
устройство на
територията.

Създаване на
техническа основа
за последващо
проектиране и
строителство на
инфраструктурни
обекти

Сключване на нов договор
за възлагане на
почистването и
поддръжането на ГКПП
август, 2010
Малко Търново и
определяне на служител
за осъществяване на
контрол – срок м. август
2010 г.

Осигуряване
поддържането на
територията и
сградния фонд в
договор
зоната на ГКПП
Малко Търново в
съответствие с
изискванията на
Наредбата за ГКПП

брой

бр.

Отчет за
изпъленение
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Подобряване на
транспортната
инфраструктура в
област Бургас

Активна комуникация с
компетентните централни
органи на изпълнителната
власт във връзка с
изграждане на
приоритетни за област
Бургас обекти на
транспортната
декември, 2010
инфраструктура:
кръстовище на две нива
Бургас – Средец –
Созопол; рехабилитация
на надлез “Владимир
Павлов”; северни и южни
обходни пътища на град
Бургас и др.

осигуряване на
необходимото
брой
финансиране за
проведени
осъществяване на
срещи
инфраструктурните
проекти

взети решения

Опазване на
въздуха, водите,
земите, почвите и
земните недра

Участие на служители от
Областна администрацияБургас в контролни
комисии по чл. 157а, ал. 2
от Закона за опазване на
околната среда; участие в
декември, 2010
Управителния Комитет за
координация
изпълнението на ИСПА
проект -изграждане на
сметище за регион
Созопол

Осигурена
координация на
Взети
областно ниво,
решения
изпълнени на
екологични проекти

отчети,
протоколи,
завършени
проекти

Национална
програма за
управление
дейностите по
отпадъците за
периода 20092013 г.

Информиране и
съдействие на
компетентните
институции, с оглед
предприемане на
необходимите действия
– при постъпили сигнали и
жалби в администрацията;
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Активно
3. Продължаване
съдействие за
процеса на
развитие на
преструктуриране област Бургас
на държавната
чрез ефективно
разпределение на
собственост,
публичните
привличане на
инвестиции чрез
ресурси и
осигуряване на
ефективно
благоприятна
управление и
среда за
разпореждане с
държавните имоти. населението и
бизнеса в региона.

Активно
съдействие за
развитие на
област Бургас
чрез ефективно
разпределение на
публичните
ресурси и
осигуряване на
благоприятна
среда за
населението и
бизнеса в региона.

Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005 –
2015 г.
Актуализиран
документ на
Регионален план
за развитие
(2009-2013)

Националната
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005 –
2015 г.
Актуализиран
документ на
Регионален план
за развитие
(2009-2013)

Изготвяне и публикуване
на сайта на Областна
администрация – Бургас
на годишен план за
разпореждане с имоти –
частна държавна
собственост, в т. ч. и за
терени в промишлените
зони на градовете в
териториалния обхват на
област Бургас

февр.,.2010

Провеждане на тръжни
процедури по Закона за
държавната собственост и
правилника да
прилагането му за
продажба на включените в
годишния план имоти,
представляващи
ноември, 2010
инвестиционен интерес, и
на търгове за отдаване
под наем на свободни
обекти със стопанско
предназначение –
държавна собственост на
територията на област
Бургас

информираност на
потенциалните
инвеститори за
наличните за
разпореждане
държавни имоти,
осигуряване на
бр. Обекти
предвидимост и
последователност
в действията на
администрацията и
публичност на
управленските
решения

бр. Сключени
договори

предоставяне на
бизнеса на
незастроени
терени, в т. ч. и в
зони за
производствена и
складова дейност
за реализиране на
инвестиционни
бр.
проекти;
Проведени
изпълнение на
процедури
приходната част на
бюджета на
областната
администрация в
частта му относно
приходите от
продажби на
нефинансови
активи

бр. Сключени
договори
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Националната
стратегия за
устойчиво
развитие на
туризма в
Република
4. Съдействие за
България 2009стабилно развитие
2013,
Координиране на
на туризма като
Стратегическият
съвместни
приоритетен за
план за развитие
действия на
региона отрасъл,
на културния
всички
създаване на
туризъм,
заинтересовани от
благоприятна
Националната
туризма страни за
среда за
стратегия за
усвояване на
предлагане на
регионално
туристическия
качествени
развитие на
потенциал в
туристически
Република
област Бургас
услуги през летния
България за
сезон на 2010 г.
периода 2005 –
2015 г.
Актуализиран
документ на
Регионален план
за развитие
(2009-2013)
Стратегическият
план за развитие
на културния
туризъм,
Създаване на
Националната
благоприятна
жизнена, културна стратегия за
и природна среда регионално
развитие на Р
в област Бургас
България за
периода 2005 –
2015 г.

Свикване на кръгли маси
по проблемите на
туризма; обсъждане на
съвместни инициативи за
разработване и
изпълнение на проекти,
Финализиране на
процедурите по
предоставяне за
юни,2010
управление на община
Бургас на имоти публична
държавна собственост,
представляващи
паметници и обекти на
културното и
историческото наследство
с потенциал за
привличане на туристи

осигуряване на
свободно, спокойно
и безпрепятствено
ползване на
морските плажове
от населението и
туристите през
летния сезон на
брой
2010 г.осигуряване
извършени
на необходим
проверки
финансов ресурс
за възстановяване
и обновяване на
обектите и
превръщането им в
привлекат.
туристически
дестинации.

брой издадени
постановления

Свикване на кръгли маси
по проблемите на
културата; обсъждане на
съвместни инициативи за
разработване и
изпълнение на проекти,
Изготвяне на културна
стратегия за развитие на
област Бургас

Подпомагане
инициативи в
сферата на
културата,
насърчаване на
партньорството

Отчет за
изпъленение

декември, 2010

Взети
решения
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Подкрепа на проекти на
МТСП и Агенцията по
заетостта за квалификаци
и преквалификация на
заети и безработни лица
чрез участие в Комисия по
Национален план
заетостта; Информиране
за действие по
на заинтересовани страни
заетостта през
(в т.ч. и НПО) за здравни
2010; Национален
политики и програми,
план за действие
насочени към
5. Подпомагане
по инициативата
Създаване на
процеса на
подобряване на
„Десетилетие на
благоприятна
развитие на гъвкав
качеството и достъпа до
декември, 2010
жизнена, културна ромското
здравни услуги за лица в
пазар на труда и
и природна среда включване 2005 –
неравностойно
социална
2015 г.”,
в област Бургас
положение,
интеграция
Стратегия за
принадлежащи към
безопасност и
етническите
здраве при
малцинства;информиране
работа 2008 и съдействие на
2012 г. и др.
компетентните
институции, с оглед
предприемане на
необходимите действия
– при постъпили сигнали и
жалби в администрацията;

подобряване
условията на труд Взети
и живота на хората решения
от област Бургас

Отчет за
изпъленение
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Националната
стратегическа
референтна
рамка 2007-2013;
Националната
Бургаска област –
стратегия за
външна граница
регионално
на ЕС,
6. Разработване и
развитие на
трансгранично
изпълнение на
Република
сътрудничество и
проекти за
България за
интегрирано
периода 2005 –
развитие на област
териториално
Бургас
2015 г.,
развитие на
Стратегическият
черноморския
план за действие
басейн
за опазване на
околната среда и
възстановяване
на Черно море и
др.

Организиране на
съвместни срещи и
мероприятия, Подготовка
на проектни предложение
по Програма ТГСБългария -Турция,
декември, 2010
Програма "Черноморско
сътрудничество, Програма
"Югоизточна Европа"срокове според обявените
покани

осъществени
контакти,
проведени
съвместни срещи,
разработени
проекти за
развитие на
Област Бургас

брой
разработени
проекти, бр,
срещи,
Отчет за
Справки за
изпъленение
напредъка по
проекти,
междинни
отчети
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Повишаване
доверието на
7. Оптимизиране
гражданите в
организацията на
институцията,
административното
опазване на
обслужване на
законността,
граждани и
противодействие и
юридически лица.
превенция на
корупцията

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006 – 2013 г.

Изготвяне и публикуване
на сайта на Областна
администрация – Бургас
на актуализиран списък на
административните услуги
и образци на заявления за
извършването им – срок
март 2010 г.; Изготвяне на
периодични справки от
деловодната система за
спазване на сроковете за
извършване на
административни услуги и декември, 2010
при необходимост
разработване на
предложения за
отстраняване на
причините за забавяне на
процедурите – срок: всяко
тримесечие.; Периодични
анализи на постъпилите
чрез системата за обратна
връзка сигнали, мнения и
предложения – срок: всяко
тримесечие.

Подобряване
информираността
на потребителите
за видовете
предоставяни от
администрацията
услуги и
необходимите
документи за
извършването им;
Съкращаване на
времето за
предоставяне на
административните
услуги;
Установяване на
евентуални
пропуски в
организацията на
административното
обслужване и
предприемане на
мерки за
отстраняването им

разпечатки,
периодични
справки,
взети
решения

анализи
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Провеждане на планирани
задължителни и
специализирани обучения
Стратегия за
на служителите от
модернизация на
8. Подобряване
областната
държавната
управлението на
администрация и курсове
Укрепване на
администрация,
човешките ресурси
за повишаване езиковата
административния Стратегия за
и укрепване
квалификация;
капацитет на
обучение на
ноем., 2010
административния
Транзитивно преминаване
областно и местно служителите в
капацитет в
към система за
ниво
администрацията,
Областна
управление на качеството
Стратегията за
администрация;
в съответствие с
електронно
изискванията на
правителство
международните
стандарти ISO 9001:2008
и ISO 27001:2005.

Изпълнение на не
по- малко от 70 %
от планираните
задължителни и
специализирани
обучения;
Повишаване
езиковата
квалификация на
служители

брой
участници;
качество на
обслужването
в
съответствие
с
изискванията
на стандарта

Повишена
професиона
компетентност
и управленски
уменияудостоверения
и сертификати
за преминали
курсове и
обучения
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