Ежегодни цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

1
Цели за 2010 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок /мес.,

1.Продължаване
процеса
на
развитие
за
предоставяне
на
електронни услуги
на гражданите и
бизнеса ,съвмесно
с
общините
от
област Кърджали

Създаване на
ефективна и
модерна
администрация

Стратегия за
електронно
правителство

- участие в
ОПАК;
- добри
практики;
- обучение.

-цело
годишен; --цело
годишен;
-цело
годишен.

2. Подобряване на
административното
обслужване на
граждани и
юридически лица
чрез изграждане на
публична система
за оценка на
качеството на
административните
услуги

Мотивиране на
служителите за
постигане на
необходимото
качество и
ефективност на
влагания труд.

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006-2013

- изграждане
на електронен
регистър за
оценка;
- анализи;
-обучение.

- три
месечен

Създаване на
ефективна и
модерна
администрация

Стратегия за
електронно
правителство

3. Разширяване на

Прозрачно

Стратегия за

-обновяване

-три

2010 г.

- шест
месечен;
- цело
годишен.

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор за
Инди
целево
катор за
състояние
текущо
състояние
Високо
20%
90 %
равнище на
подготвен Спечелване
адм.дейност
проект по на 1 проект
удовлет
ОПАК
за
вореност на
предоставян
служителите и
е на
потребителите
минимум 5
на адм.услуги.
бр. е-услуги с
участието на
общините
50 %
Повишена
90%
Наличие
мотивация;
изграждане
на възмож на
формиран
потенциал от ност
за електронен
инициативни
подаване регистър
и ангажирани на
служители;
сигнали и
еднопосочност предложе
на интересите ния
по
на правителст
елект
во,
ронен път
граждани
и
бизнес.
Удовлет
80%
100 %
1

сътрудничеството с
НПО и ангажиране
на медиите в
борбата с
корупционните
практики и
ограничаване на
корупционния риск

4. Осигуряване на
необходимите
професионални
знания и умения
чрез повишаване
на квалификацията
и мотивиране на
служителите

управление,
превенция и
противо
действие на
корупцията

Качествено
управление на
човешките
ресурси в
администра
цията за
постигане на
необходимата
ефективност на
използване на
бюджетните
средства за
мотивирани
служители

прозрачно
управление и
за превенция и
противо
действие на
корупцията.

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006-2013

състава
на
Областниия
обществен
съвет
за
превенция и
противо
действие
на
корупцията;
-приемане на
план
за
действие;
-провеждане
на периодични
пресконферен
ци и дискусии
по
проблемите
пред
широката
общественост
-провеждане
на курсове за
обучение;
-семинари за
повишаване
на
квалификация

месечен

вореност на
обществения
интерес и
нулева
толерантност
на корупцията

наличе на
Областен
общест
вен съвет
от 2004 г.

обновяване
на състава,
промяна на
правилника
за работа и
приемане на
план за
действие

90%
Наличие
на добри
професио
налисти в
отделни
области

100%
Кариерно
израстване
на новоназ
начените
служители и
мотивация

-три
месечен
-едно
месечен

- цело
годишен;
- цело
годишен

Формиране на
добър
професиона
лен потенциал
и повишена
мотивация
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5. Усъвършен
стване на
системата за
финансово
управление и
контрол в Областна
администрация
Кърджали

Ефективно
управление и
разходване на
бюджетните
средства

Стратегически
план за
дейността на
Областна
администрация
Кърджали

Одити,
проверки,
предложения

- цело
годишен

Оптимизиране
на разходите

70%
Икономия
на
бюджетни
средства

100%
Изпълнение
на
утвърдения
бюджет

6.Подобряване на
пътната
инфраструктура на
област Кърджали и
състоянието на
околната среда

6.1 Изграждане
на
трансграничен
коридор №9
Път Е-85
/КърджалиМаказа/
6.2.
Подобряване
състоянието на
околната среда
в съответствие
с европейските
стандарти и
ликвидиране на
последиците от
от тежки
промишлени
замърсявания

Областна
стратегия за
развитие на
област
Кърджали
2005-2015

-завършване
на процеду
рата по
отчуждаване
на лот 2
/ПодковаСпирка
Джебел/
- осъществя
ване на коор
динация и
съдействие за
реализиране
на дейностте
по изграждане
на пътната
инфраструк
тура,приема
не на проект
за околовръс
тен път на
гр.Кърджали
и проекти за
опазване и
подобряване
на околната
среда

-шест
месечен

Подобряване
на пътната
инфраструк
тура и
социалноикономичес
кото развитие
на област
Кърджали

30%
Изграден
18 км
участък
на път
Е-85
/Кърд
жалиМаказа/
участък
ПодковаМаказа

40%
Стартиране
на
строителство
то на лот 2
на път Е-85 в
участъка
ПодковаСпирка
Джебел

- цело
годишен
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7.Укрепване и
популизиране на
националната
мрежа за развитие
на селските райони
и повишаване на
местния капацитет

НПРСР
Подготовка на
проекти за
финансиране от
НПРСР

-провеждане
на информа
ционни дни и
предоставяне
на
информация и
методическа
помощ

8.Създаване на подобри възможности
за провеждане на
регионална
политика на
областно и
общинско ниво

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

-Актуализация девет
на Областната месечен
стратегия за
развитие
2005-2015 г и
други планови
документи;
-Изграждане
на Географска
информа
ционна
система/ГИС/
за мониторинг
и управление
на
изпълнението
на ОСР

Програма на
правителст
вото
Национална
стратегия за
развитие
Оперативни
програми

- цело
годишен

Подобраване
на социалноикономичес
кото развитие
на областта
като цяло

30%
Усвоените
средства
по тази
мярка са
на
различно
ниво в
отделните
общини

Актуализиран
РП на ЮЦР и
Областна
стратегия,
отправна точка
за
реализиране
на
регионалната
политика на
областно и
общинско
ниво.
Изградена ГИС

80%
РП на
ЮЦР
2005-2015
г.
Областна
стратегия
за
развитие
2005 2015 г.

50%
Равномер
ност на
усвоените
средства с
цел
недопускане
на различия
в развитието

100%
Актуализи
ране на два
стратеги
чески
документа,
съгласно
Закона за
регионалното
развитие и
Правилника
за
Брой
прилагането
релевантн му.
и слоеве
Методически
на ГИС по указания
приоритет Минимум три
на ОСР
пилотни слоя
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9.Подобряване
координацията и
взаимодействието
за провеждане
политиката на
регионалното
развитие и
дейността на
Областния съвет за
развитие

Реализиране
политиката на
регионалното
развитие и
евроинтеграция
та чрез
повишаване
ролята и
подобряване
капацитета на
областна
администрация

Програма на
правителст
вото
Национална
стратегия за
развитие

10.Развитие на
трансграничния
туристически
продукт

Подготовка на
проекти за
финансиране от
структурните
фондове

VІІ-ма Рамкова
програма за
Европейско
сътрудничес
тво

Оперативни
програми

-Заседания на
ОСР;
-Работни
срещи с
органи
централната
изпълнителна
власт, общини
и териториал
ните звена;
-Създаване на
областни
консултативни
съвети

-цело
годишен

Разработване
на проекто
предложения
за проекти
като водеща
организация и
като партньор

-цело
годишен

Създаване на
по-добри
условия за
реализиране
на проекти

Участия в
заседания
на Регио
нален
съвет на
ЮЦР;
Работещи
постоянни
комисии и
ОСР;
Прове
дени
темачини
срещи

Повишен брой
финансирани
проекти

50%
Има
разработе
ни
проектни
предложе
ния

Заседания
на ОСР
и тематични
срещи
Променени
нормативни
документи в
съответст
вие
концепцията
за
преструктури
ране на
съществуващ
ите съвети и
комисии на
областно
ниво
70%
Спечелване
на
проектните
предложения
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11.Подобряване
капацитета на
малките и средни
предприятия от
област Кърджали и
повишаване на
информираността
на всички
заинтерсовани
страни за
усвояване на
средства от
европейските
фондове

Предоставяне
на консултации
и методическа
помощ на
малките и
средни
предприятия за
изграждане на
местен
капацитет.
Насърчаване на
партньорството
и подпомагане
дейностите на
местните
общности .

ОПРР;
ОП”Конкурент
носпособност”;
НПРСР;
ОП” Околна
среда”;
ОП” Развитие
на човешките
ресурси”.

Предоставяне
на актуална
информация
за възможно
стите за
финансиране;
Провеждане
на
информацион
ни дни и
кампании;
Предоставяне
на
консултации и
информация.

-цело
годишен

Повишен брой
проекти на
малките и
средни
предприятия,
получили
консултации и
методическа
помощ ;
Повишен брой
проекти

50%
Брой
малки и
средни
пред
приятия;
Брой
подадени
проекти;
Брой
инфор
мационни
кампании.

80%
Брой
малки и
средни
предприятия
с подадени
проекти и
инфор
мацинонни
кампании;
Брой
реализирани
дейности
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