Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация на Област София
1
Цели за 2010 г.

1. Развитие на
региона и
ефективно
стратегическо
планиране

1

2
Стратегически
цели

1. Провеждане на
ефективна
регионална
политика и
държавно
управление по
места и
осигуряване на
съответствие
между
националните и
местните
интереси.
Намаляване на

3
Стратегически
документ

Програма на
Правителството
на европейското
развитие на
България 20092013 г.,
Национална
стратегическа
референтна
рамка на
България
2007-2013г.,
Национална
стратегия за

4
Дейности

1. Актуализация на
Областната
сратегия за
регионално
развитие, в
съответствие с
новия Закон за
регионалното
развитие и
актуализирания
регионален план за
развитие на ЮЗРП.

5
Срок
/месец през
2010 г./

Януари –
декември
2010г.

6
Очакван
резултат

1.
Актуализир
ана
областна
стратегия
за
регионално
развитие.
2.
Изпълнени
част от
заложените
дейности по
стратегията

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Брой
дейности,
изпълнени по
областната
стратегия за
развитие –
12бр.

Индикатор за
целево
състояние
Брой
дейности,
изпълнени по
актуализиран
ата областна
стратегия за
развитие –
14бр.

междурегионалнит
еи
вътрешнорегиона
лните различия в
икономическото,
социалното и
териториалното
развитие и
доближаване до
средните
стандарти в ЕС.

2

регионално
развитие 20052015 г.,
Регионален план
за развитие на
ЮЗРП 2007-2013
г., Стратегия за
регионално
развитие на
област София,
Оперативни
програми.

2. Обезпечаване на
дейността на
областния съвет за
развитие и
регионалния съвет
за развитие.

Януари –
декември
2010г.

1.
Пров
едени
заседания
на
областния
съвет за
развитие.
2.
Проведени
заседания
на
регионални
я съвет за
развитие
3. Приети
решения от
областния
съвет за
развитие.
4. Приети
решения от
регионални
я съвет за
развитие.
5.
Изпълнени
решения на
регионални
я съвет.
6.
Изпълнени
решения на
областния
съвет.

1. Брой
проведени
заседания на
областния
съвет за
развитие –
2бр.
2. Брой
проведени
заседания на
регионалния
съвет за
развитие –
2бр.

1. Брой
проведени
заседания на
областния
съвет за
развитие –
3бр.
2. Брой
проведени
заседания на
регионалния
съвет за
развитие –
3бр.

3. Брой
приети
решения от
областния
съвет за
развитие –
3бр.
4. Приети
решения от
регионалния
съвет за
развитие 4бр.
5. Брой
изпълнени
решения на
регионалния
съвет – 4бр.
6. Брой

3. Брой
приети
решения от
областния
съвет за
развитие –
4бр.
4. Приети
решения от
регионалния
съвет за
развитие 5бр.
5. Брой
изпълнени
решения на
регионалния
съвет – 5бр.
6. Брой

3. Осъществяване
на нови проекти,
обмяна на опит и
идеи за развитие и
решаване на
съществуващите
проблеми в
сферата на
регионалното
развитие.
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Януари –
декември
2010г.

1.
Реализира
ни нови
проекти,
вкл. и като
партнор.
2.
Реализира
ни
посещения
и обмяна
на опит.
3.
Разрешени
проблеми в
сферата на
регионално
то
развитие.

изпълнени
решения на
областния
съвет – 3бр.

изпълнени
решения на
областния
съвет – 4бр.

1. Брой
реализирани
нови
проекти, вкл.
и като
партнор –
4бр.
2. Брой
реализирани
посещения и
обмяна на
опит – 1бр.
3. Брой
разрешени
проблеми в
сферата на
регионалнот
о развитие4бр.

1. Брой
реализирани
нови
проекти, вкл.
и като
партнор –
4бр.
2. Брой
реализирани
посещения и
обмяна на
опит – 2бр.
3. Брой
разрешени
проблеми в
сферата на
регионалнот
о развитие –
4бр.

2. Подобряване
на
координацията с
институциите по
устройство на
територията
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1. Координиране и
организиране на
изработването и
приемането на
плановете на
земите по §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.

Януари –
декември
2010г.

2. Организиране и
провеждане
процедурите по
установяване на
землищни граници
съгласно Закона за
кадастъра и
имотния регистър.

Януари –
декември
2010г.

1.
Изработени
планове на
земите по
§4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ
2.
Обработени
преписки,
свързани
със земите
по §4 от
ПЗР на
ЗСПЗЗ

1. Брой
изработени
планове на
земите по §4
от ПЗР на
ЗСПЗЗ – 0
бр.
2. Брой
обработени
преписки,
свързани със
земите по §4
от ПЗР на
ЗСПЗЗ –
70бр.
1.
1. Брой
Обработени обработени
преписки,
преписки,
свързани с
свързани с
установява установени
не на
землищни
землищни
граници
граници
съгласно
съгласно
Закона за
Закона за
кадастъра и
кадастъра и имотния
имотния
регистър – 19
регистър
бр.
2. Дял на
просрочените
преписки,
свързани с
установени
землищни

1. Брой
изработени
планове на
земите по §4
от ПЗР на
ЗСПЗЗ –
16бр.
2. Брой
обработени
преписки,
свързани със
земите по §4
от ПЗР на
ЗСПЗЗ –
80бр.
1. Брой
обработени
преписки,
свързани с
установени
землищни
граници
съгласно
Закона за
кадастъра и
имотния
регистър –
24бр.
2. Дял на
просрочените
преписки,
свързани с
установени
землищни

Януари –
3. Съгласуване на
частични изменения декември
2010г.
на подробни
устройствени
планове по
отношение на
имоти държавна
собственост.
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1.
Обработени
преписки,
свързани
със
съгласуван
е на
частични
изменения
на
подробни
устройствен
и планове
по
отношение
на имоти
държавна
собственост
.

граници
съгласно
Закона за
кадастъра и
имотния
регистър - 7%

граници
съгласно
Закона за
кадастъра и
имотния
регистър - 5%

1. Брой
обработени
преписки,
свързани със
съгласуване
на частични
изменения на
подробни
устройствени
планове по
отношение на
имоти
държавна
собственост –
26 бр.
2. Дял на
просрочените
преписки,
свързани със
съгласуване
на частични

1. Брой
обработени
преписки,
свързани със
съгласуване
на частични
изменения на
подробни
устройствени
планове по
отношение на
имоти
държавна
собственост –
35 бр.
2. Дял на
просрочените
преписки,
свързани със
съгласуване
на частични

4. Административно Януари –
декември
обслужване на
2010г.
граждани, по
въпроси, свързани с
приложението на
Закона за
устройство на
територията.
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1.
Извършено
администра
тивно
обслужване
на
граждани
по въпроси,
свързани с
приложение
то на
Закона за
устройство
на
територият
а.

изменения на
подробни
устройствени
планове по
отношение на
имоти
държавна
собственост 7%

изменения на
подробни
устройствени
планове по
отношение на
имоти
държавна
собственост 5%

1. Брой
обработени
преписки,свъ
рзани с
приложениет
о на Закона
за устройство
на
територията
– 47бр.
2. Дял на
просрочените
преписки,
свързани с
приложениет
о на Закона
за устройство
на
територията 7%

1. Брой
обработени
преписки,свъ
рзани с
приложениет
о на Закона
за устройство
на
територията
– 60бр.
2. Дял на
просрочените
преписки,
свързани с
приложениет
о на Закона
за устройство
на
територията 5%

3. Подобряване
на
взаимодействие
то с органите на
местното
самоуправление
и местната
администрация.

4. Успешно
провеждане на
държавната
политика в
областта
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2. По-добро
управление на
областта при
провеждане на
държавната
политика,
защитата на
националните
интереси, на

Програма на
Правителството
на европейското
развитие на
България 20092013 г.,
Национална
стратегическа
референтна

1. Създаване на
междуведомствени
комисии за
постигане на общи
цели.

Януари –
декември
2010г.

1. Разреше
ни
конкретни
проблеми.
2. Постигна
ти общи
цели

2. Утвърждаване и
прилагане на добри
практики в работата
с органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация.

Януари –
декември
2010г.

1. Изпълнение на
задачи, свързани с
политиките по
социални дейности
и заетост, туризъм,
транспорт,
инфраструктура,
енергийна
ефективност,

Януари –
декември
2010г.

Утвърдени
и
приложени
на добри
практики в
работата с
органите на
местното
самоуправл
ение и
местната
администра
ция.
Популяризи
ране и
включване
в програми
и мерки по
заетост и
социални
дейности,
туризъм,

1. Брой
създадени
междуведомс
твени
комисии или
работни
групи – 7бр.
2. Брой на
решените
казуси или
проблеми –
35бр.
Брой работни
срещи,
проведени с
представител
и на органите
на местното
самоуправле
ние и
местната
администрац
ия – 8бр.

1. Брой
създадени
междуведомс
твени
комисии или
работни
групи – 7 бр.
2. Брой на
решените
казуси или
проблеми –
40бр.
Брой работни
срещи,
проведени с
представител
и на органите
на местното
самоуправле
ние и
местната
администрац
ия – 10бр.

1. Брой
национални
проекти и
програми в
различните
сектори, в
които участва
областната
администрац

1. Брой
проекти и
програми в
различните
сектори,
които участва
областната
администрац
ия – 7бр.

законността и на
обществения ред
и осъществяване
на
административен
контрол.
Създаване на
благоприятна
среда за живот и
модернизация на
инфраструктурата
, създаваща
условия за
растеж, заетост и
подобряване
качеството на
живот.

рамка на
България
2007-2013г.,
Национална
стратегия за
регионално
развитие 20052015 г.,
Регионален план
за развитие на
ЮЗРП 2007-2013
г., Стратегия за
регионално
развитие на
област София,
Оперативни
програми.

околна среда,
култура,
образование,
младежки дейности
и спорт, и др.

2. Разработване,
кандидатстване и
партньорство по
проекти,
финансирани от
държавния бюджет
и от чуждестранни
източници.
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транспорт,
инфраструк
тура,
енергийна
ефективнос
т, околна
среда,
култура,
образовани
е, младежки
дейности и
спорт, и др.

Януари –
декември
2010г.

ия – 6 бр.
2. Брой
разработени
областни
стратегии и
програми (за
туризъм,
енергийна
ефективност,
управление
на природни
паркове,
културни
календари,
младежки
дейности и
спорт и др.) –
1 бр.
Разработен 1. Брой
ии
разработени
изпълнени
проекти –
проекти, по 2бр.
различни
2. Брой
секторни
изпълнени
политики,
или в процес
финансира на
ни от
реализация
държавния проекти –
бюджет и от 2бр.
чуждестран
ни
източници.

2. Брой
разработени
областни
стратегии и
програми (за
туризъм,
енергийна
ефективност,
управление
на природни
паркове,
културни
календари,
младежки
дейности и
спорт и др.) –
1 бр.
1. Брой
разработени
проекти –
1бр.
2. Брой
изпълнени
или в процес
на
реализация
проекти –
1бр.

5. Подобряване
на
координацията
на работата на
органите на
изпълнителната
власт и на
техните
администрации и
взаимодействие
то им с местната
власт.
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1. Организация и
координация на
работата на
съветите и
комисиите на
областно ниво,
които се ръководят
от областния
управител или
упълномощен негов
заместник.

Януари –
декември
2010г.

2. Утвърждаване и
плагане на добри
практики в работата
с териториалните
звена на
централната
изпълнителна
власт.

Януари –
декември
2010г.

1.
Създадена
организаци
яи
координаци
яи
ефективно
работещи
областни
съвети и
комисии.
2.
Съгласуван
и проекти
на
нормативни
документи
1.
Изискване и
представян
е на ОУ на
редовни
доклади за
дейността
на
териториал
ните звена
на
централнат
а
изпълнител
на власт.

1. Брой
областни
съвети и
комисии –
1бр.
2. Брой
съгласувани
проекти на
нормативни
документи с
ОУ – 5бр.

1. Брой
областни
съвети и
комисии –
1бр.
2. Брой
съгласувани
проекти на
нормативни
документи с
ОУ – 8бр.

1. Брой
териториални
звена
отчитащи се
пред ОУ –
8бр.
2. Брой
представяни
отчетни
доклади –
15бр.

1. Брой
териториални
звена
отчитащи се
пред ОУ –
8бр.
2. Брой
представяни
отчетни
доклади –
15бр.

6. Подобряване
на контрола за
законосъобразно
ст на актовете и
действията на
органите на
местното
самоуправление
и местната
администрация
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1. Контрол на
актовете на
общинския съвет.

Януари –
декември
2010г.

1.
Подобрен
контрол при
проверката
на актовете
на
общинските
съвети.
2.
Законосъоб
разни
актове,
приети от
общинския
съвет.

2. Контрол на
заповедите на
кмета на общината.

Януари –
декември
2010г.

1.
Подобрен
контрол при
проверката
на актовете
на кмета на
общината.
2.
Законосъоб
разни
актове на
кмета на

1. Брой
разгледани
актове на
общинския
съвет –
801бр.
2. Брой
спрени
актове със
заповед на
ОУ – 2бр.
3. Брой
заповеди на
ОУ,
потвърдени
от съда –
0бр.
4. Брой
заповеди на
ОУ, отменени
от съда –
0бр.
1. Брой
разгледани
актове на
кмета на
общината –
20бр.
2. Брой
отменени
актове със
заповед на
ОУ – 1бр.
3. Брой

1. Брой
разгледани
актове на
общинския
съвет –
900бр.
2. Брой
спрени
актове със
заповед на
ОУ – 2бр.
3. Брой
заповеди на
ОУ,
потвърдени
от съда –
0бр.
4. Брой
заповеди на
ОУ, отменени
от съда –
0бр.
1. Брой
разгледани
актове на на
кмета на
общината –
20бр.
2. Брой
отменени
актове със
заповед на
ОУ – 0бр.
3. Брой

общината.

7. Спазване на
законността на
територията на
областта и
осъществяванет
о на
административе
н контрол по
изпълнението на
административн
ите актове
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1. Упражняване на
Януари –
различни форми на декември
контрол - проверка
2010г.
на обстоятелства по
жалби, сигнали и
информация от
граждани.

заповеди на
ОУ,
потвърдени
от съда –
0бр.
4. Брой
заповеди на
ОУ, отменени
от съда –
0бр.
1.Подобрен 1. Брой
контрол по
извършени
отношение проверки за
дейността
установяване
на
на
териториал обстоятелств
ните звена. ата по жалби,
2.Законосъ сигнали и др.
образни
– 60бр.
актове и
2. Брой
действия на предложения,
териториал указания или
ните звена. разпореждан
ия за
предприеман
е на
необходимит
е действия –
60бр.

заповеди на
ОУ,
потвърдени
от съда –
0бр.
4. Брой
заповеди на
ОУ, отменени
от съда –
0бр.
1. Брой
извършени
проверки за
установяване
на
обстоятелств
ата по жалби,
сигнали и др.
– 60бр.
2. Брой
предложения,
указания или
разпореждан
ия за
предприеман
е на
необходимит
е действия –
60бр.
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2. Утвърждаване и
плагане на добри
практики при
осъществяване на
контрол върху
законосъобразностт
а по отнощение на
други органи.

Януари –
декември
2010г.

3. Процедури при
извършване на
административно –
териториални
промени.

Януари –
декември
2010г.

4. Организационнотехническа
подготовка на
избори.

Януари –
декември
2010г.

1.Подобрен
контрол по
отношение
дейността
на
териториал
ните звена
и
установени
добри
практики
при
осъществяв
ане на
администра
тивния
контрол
Изпълнени
процедури
по
администра
тивно –
териториал
ни промени.

Изпълнена
организаци
оннотехническа
подготовка
на избори.

1. Брой на
назначени
междуведомс
твени групи с
участието на
представител
на
компетентния
администрати
вен орган –
5бр.

1. Брой на
назначени
междуведомс
твени групи с
участието на
представител
на
компетентния
администрати
вен орган –
8бр.

Брой
обработени
преписки,
свързани с
администрати
вно –
териториални
промени –
1бр.
Брой
обработени
преписки във
връзка с
общи, нови и
частични
избори 120бр.

Брой
обработени
преписки,
свързани с
администрати
вно –
териториални
промени –
1бр.
Бой
обработени
преписки във
връзка с
общи, нови и
частични
избори 20бр.

8. Подобряване
на
организацията
на
отбранителномобилизационна
та подготовка на
населението,
защитата му при
бедствия и
аварии и
спазване на
обществения
ред

1. Актуализиране на Януари –
плановете за
декември
привеждане на
2010г.
областните и
общинските съвети
по сигурността в
готовност за работа
във военно време

Актуализир
ани
планове за
привеждане
на
областния и
общинския
съвет по
сигурността
в готовност
за работа
във военно
време

Януари –
декември
2010г.

Повишена
подготовка
на
ръководния
състав на
областта и
общините
за работа
във военно
време и в
кризисна
обстановка

2. Повишаване
подготовката на
ръководния състав
на областта и
общините за работа
във военно време и
в кризисна
обстановка
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1. Брой
проведени
заседания на
областният
съвет по
сигурност –
2бр.
2. Брой
утвърдени от
областния
съвет по
сигурност
документи –
годишен
план,
указания и
др. – 3бр.
Брой
проведени
мероприятия
за
повишаване
на
подготовката
на органите
за
управление и
дежурните
(тренировки
на
дежурните,
учебнометодически
сборове и

1. Брой
проведени
заседания на
областният
съвет по
сигурност –
2бр.
2. Брой
утвърдени от
областния
съвет по
сигурност
документи –
годишен
план,
указания и
др. – 3бр.
Брой
проведени
мероприятия
за
повишаване
на
подготовката
на органите
за
управление и
дежурните
(тренировки
на
дежурните,
учебнометодически
сборове и

9. Подобряване
на
международните
контакти на
областта на
регионално
ниво.
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1. Участие в
международни
програми и проекти

Януари –
декември
2010г.

2. Членство в
организации на
регионалните
власти,
побратимяване и
др.

Януари –
декември
2010г.

Реализиран
и
междунаро
дни
програми и
проекти с
участие на
областната
администра
ция
Участие в
организаци
и на
регионални
те власти,
побратимяв
ане и др.

др.) – 13бр.

др.) – 13бр.

Брой
международн
и програми и
проекти с
участие на
областната
администрац
ия – 0 бр.

Брой
международн
и програми и
проекти с
участие на
областната
администрац
ия – 0 бр.

Брой участия
или членства
в
организации
на
регионалните
власти,
побратимява
не и др. –
0бр.

Брой участия
или членства
в
организации
на
регионалните
власти,
побратимява
не и др. –
1бр.

10. Повишаване
на
ефективността
при управление
на държавната
собственост
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1. Надзор, актуване Януари –
на имоти държавна декември
собственост;
2010г.
отписване на имоти
държавна
собственост с
отпаднало
основание за
актуване като
държавни;
изземване на
държавни имоти,
които се владеят
или държат без
основание,
завеждане и
поддържане на
регистри за имотите
държавна
собственост.

Изпълнени
дейности по
надзор,
актуване на
имоти
държавна
собственост
; отписване
на имоти
държавна
собственост
с отпаднало
основание
за актуване
като
държавни;
изземване
на
държавни
имоти,
които се
владеят
или държат
без
основание,
завеждане
и
поддържан
е на
регистри за
имотите
държавна
собственост
.

Брой
актувани
имоти –
441бр.
Брой
отписани
имоти – 70бр.
Брой иззети
имоти – 31бр.

Брой
актувани
имоти –
200бр.
Брой
отписани
имоти – 50бр.
Брой иззети
имоти – 47бр.
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2. Разпореждане с
имоти, частна
държавна
собственост

Януари –
декември
2010г.

3. Разпореждане с
движими вещи
държавна
собственост

Януари –
декември
2010г.

4. Управление на
имоти и вещи
държавна
собственост

Януари –
декември
2010г.

5. Отдаване под
наем на недвижими
имоти държавна
собственост

Януари –
декември
2010г.

1. Брой
продадени
имоти, частна
държавна
собственост –
34бр.
2. Брой
заменени
имоти, частна
държавна
собственост –
12бр.
Брой
Изпълнени
дейности по продадени
разпорежда движими
вещи
не с
държавна
движими
собственост –
вещи
0бр.
държавна
собственост
Изпълнени
Брой
дейности по управлявани
управление от областния
на имоти и
управител
вещи
имоти
държавна
държавна
собственост собственост –
510 бр.
Изпълнени
Брой
дейности по отдадени под
отдаване
наем
под наем на недвижими
недвижими имоти

Изпълнени
дейности по
разпорежда
не с имоти,
частна
държавна
собственост

1. Брой
продадени
имоти, частна
държавна
собственост –
30 бр.
2. Брой
заменени
имоти, частна
държавна
собственост –
0 бр.
Брой
продадени
движими
вещи
държавна
собственост –
1 бр.
Брой
управлявани
от областния
управител
имоти
държавна
собственост –
510 бр.
Брой
отдадени под
наем
недвижими
имоти

11. Подобряване
качеството на
административн
ото обслужване.

6. Отчуждаване на
имоти на физически
и юридически лица
за неотложни
държавни нужди

Януари –
декември
2010г.

1.Предоставяне по
електронен път на
качествени,
икономически
ефективни и
леснодостъпни
административни
услуги на
гражданите и на
бизнеса.

Януари –
декември
2010г.

2. Разработване и Януари –
внедряване
на декември
интегрирана
2010г.
информационна
система
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имоти
държавна
собственост
Изпълнени
дейности по
отчуждаван
е на имоти
на
физически
и
юридически
лица за
неотложни
държавни
нужди
1.
Подобрени
вътрешен
контрол и
връзки
между
отделните
администра
тивни звена
в
администра
цията.
2.
Намаляван
е на
сроковете
за
предоставя

държавна
собственост –
419бр.
Брой
отчуждени
имоти на
физически и
юридически
лица за
неотложни
държавни
нужди – 0бр.

държавна
собственост –
91бр.
Брой
отчуждени
имоти на
физически и
юридически
лица за
неотложни
държавни
нужди –0бр.

Дял на
просрочени
преписки –
7%

Брой
постъпили
искания за
извършване
на
администрати
вни услуги;
Намаляване
на дела
просрочени
преписки – до
5%

12. Повишаване
на
административн
ия капацитет на
администрацият
а
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Провеждане на
ефективна
политика за
повишаване на
професионалната
квалификация, в
съответствие с
целите в приетата
стратегия за
обучение на
служителите

Оперативна
програма
"Административ
ен капацитет”
Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006 – 2013 г.
Програма “Учене
през целия
живот”

1. Провеждане на
специализирани
курсове за
повишаване на
квалификацията и
развитие на
човешките ресурси
в администрацията
2. Посещения на
семинари,
конференции и
други събития;
3. Обмяна на добри
практики с други
организации,
региони и държави

М. януари –
м. декември
2010 г.

не на
администра
тивни
услуги.
1.Повишен
капацитет
на
човешките
ресурси в
областната
администра
ция;
2.Обучени
служители
за работа с
институциит
е на ЕС;
3. Успешно
проведени
специализи
рани
обучения за
професион
ално и
служебно
развитие;
3.
Подобрена
комуникаци
я на
служителит
ес
гражданите
и бизнеса –

Брой
служители
обучени през
2009г. 18бр.

Брой
служители,
обучени през
2010 г. –
18бр.

4. поефективно
администра
тивно
обслужване
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