ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЪРДИЛ:
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на област Бургас
Цели на администрацията за 2018 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас
1
Цели за 2018 г.

1. Укрепване
капацитета на
Областна
администрация
Бургас за
предоставяне на
публични услуги и
повишаване
информираността и
доверието на
гражданите

2
Стратегически
цели

Открито и
отговорно
управление
Предоставяне на
интегрирани
услуги на
гражданите и
бизнеса на
всички нива на
управление

3
Стратегически
документ

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2015 – 2020 г.
Национална
програма за
реформи на
Република
България в
изпълнение на
Стратегията
“Европа 2020”

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2018 г./

1.1 Оптимизиране на
учрежденския архив
чрез поетапно
въвеждане на
утвърдената
номенклатура на
делата и
цифровизиране на
актовете за държавна
собственост

декември

1.2 Публикуване на
нови регистри на
Портала за отворени
данни на РБ

октомври

6
Очакван
резултат

Подобрени
работни процеси и
намалени срокове
за предоставяне на
административни
услуги
Улеснен достъп на
гражданите и
бизнеса до
публична
информация

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

4000 броя
цифровизирани
архивни единици

15000 броя
цифровизирани
архивни
единици

4 броя
публикувани
регистри

7 броя
публикувани
регистри

2. Овладяване на
риска от бедствия във
връзка със защита на
населението на
територията на
област Бургас

Защита и
превенция на
населението при
бедствия

Областен план за
намаляване на
риска от бедствия

1.3. Провеждане на
обучения за служебно
и професионално
развитие на
служителите в ОА
Бургас

ноември

1.4 Анализ и
оптимизиране на
вътрешните актове,
регламентиращи
процесите и
дейностите в
администрацията.

ноември

2.1. Провеждане на
мероприятия,
свързани със защита
на населението в
областта от бедствия:
проверка на
потенциално опасни
язовири

декември

2.2 Проверки на
критични участъци на
речни корита в
областта
2.3. Заявяване на
финансов ресурс пред

Превенция и
намаляне на риска
от бедствия

0 бр. проведени
обучения

20 бр.
проведени
обучения

0 бр.
актуализирани
вътрешни актове

5 бр.
актуализирани
вътрешни
актове

0 броя проведени
проверки на
потенциално
опасни язовири

Проведени
пролетна и
есенна
проверки на
потенциално
опасни язовири

0 броя проведени
проверки на
критични
участъци на
речни корита

Проведени
пролетна и
есенна
проверки на
критични
участъци на
речни корита

Междуведомствената
комисия и пред
Министерски съвет за
изпълнение на
превантивни мерки

3. Стимулиране на
регионалната
икономика чрез
насърчаване на
инвестициите и
подобряване на
условията за
предприемачество

Повишаване на
конкурентноспос
обността на
икономиката чрез
осигуряване на
благоприятна
бизнес среда,
насърчаване на
инвестициите,
прилагане на
иновативни
решения и
повишаване на
ресурсната
ефективност

Национална
програма за
развитие:
България 2020

3.1. Реализиране на
мерки и инициативи
за насочване на
инвеститори към
област Бургас

декември

Иновационна
стратегия за
интелигентна
специализация
2014 – 2020
Областна
стратегия за
развитие на
област Бургас
2014 – 2020 г.

3.2. Изпълнение на
планираните дейности
по проект “RUMORE”
програма “Интеррег
Европа»

декември

Повишена
информираност на
инвеститорите за
предимствата на
региона

0 броя заявления

10 броя
заявления за
осигуряване на
финансов
ресурс

0 бр. работни
срещи с
представители на
бизнеса,
държавната
администрация,
общините и НПО

5 бр. работни
срещи с
представители
на бизнеса,
държавната
администрация,
общините и
НПО

Институционална
подкрепа за
бизнеса в
приоритетни за
областта
икономически
сектори
Подобряване на
0 бр. събития по
регионалния
проекта
иновационен
потенциал в област
Бургас

2 събития по
проекта

декември
3.3. Ефективно
управление на
държавната
собственост за
стимулиране на
инвестициите в
областта

4. Повишаване на
енергийната
ефективност и
подобряване на
техническата
инфраструктура в
област Бургас

Изграждане на
инфраструктурни
мрежи,
осигуряващи
оптимални
условия за
развитие на
икономиката и
качественна и
здравословна
околна среда за
населението

Национална
програма за
развитие:
България 2020
Областна
стратегия за
развитие на
област Бургас
2014 – 2020 г.
Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради

Планиране и
изграждане на
индустриални зони
и предоставяне на
имоти – държавна
собственост за
реализация на
инвестиции

4.1 Съгласуване и
одобряване на
устройствени планове
и инвестиционни
проекти за обекти на
техническата
инфраструктура с
регионално значение

декември

4.2 Координация,
наблюдение и
контрол на
изпълнението на
НПЕЕЖС

декември

Подобрена
устройствена и
техническа основа
за строителство на
инфраструктура в
региона

Намаляване
потреблението на
енергия от
домакинствата
Подобрен и
модерен облик на
жилищните сгради

0 бр.
предложения за
приватизация на
имоти – ЧДС
0 бр. имоти ,
предоставени за
индустриални
зони и
инвестиции

10 бр.
предложения за
приватизация
на имоти –
ЧДС
10 бр. имоти,
предоставени
за
индустриални
зони и
инвестиции

0 бр. съгласувани
и/ или одобрени
проекти

5 бр.
съгласувани и/
или одобрени
проекти

0 бр. въведени в
експлоатация
жилищни сгради

100 бр
въведени в
експлоатация
жилищни
сгради

5. Развитие на
териториалното
сътрудничество за
активен
икономически и
културен обмен.

Териториално
сближаване и
развитие на
трансграничното,
междурегионалн
ото и транснационалното
сътрудничество

Национална
стратегия за
регионално
развитие за
периода 2012 –
2022 г.

5.1. Разработване на
проектни
предложения по
програми за
териториално,
сътрудничество

декември

Икономическо и
културно
сближаване на
област Бургас със
съседни области и
с региони в
Европа и света

0 бр. подадени
проектни
предложения

1 броя
подадени
проектни
предложения

5.2. Инициативи за
разширяване на
международното
сътрудничество и
подновяване на вече
установени
международни
контакти за развитие

декември

Размяна на
делегации,
посещения на
чуждестранни
дипломати,
кореспонденция за
намерения за
установяване на
сътрудничество

0 бр. посещения
на дипломати в
област Бургас

5 бр.
посещения на
дипломати в
област Бургас

5.3. Изпълнение на
ангажиментите на ОА
по проект ‘More Care’
по Програмата за ТГС
България - Турция

декември

Устойчиво
управление на
общите природни
ресурси и
подобряване на
екологичното
състояние в
трансграничния
район

Неприключило
изпълнение на
етап 1 от обект
„почистване на
канала езеро ВаяЧерно море“

Областна
стратегия за
развитие на
област Бургас
2014 – 2020 г.

0 бр. писма до
потенциални
партньори

8 бр. писма до
потенциални
партньори

Приключило
изпълнение на
етап 1 от обект
„почистване на
канала езеро
Вая-Черно
море“

6. Координирано
осъществяване на
правителствените
политики по
заетостта,
демографските
въпроси,
здравеопазването,
образованието,
културата и
младежта.

Повишаване на
жизнения
стандарт чрез
конкурентноспос
обно
образование.

.
Създаване на
условия за
качествена
заетост и
социално
включване и
гарантиране на
достъпно и
качествено
здравеопазване

Национална
програма за
развитие:
България 2020
Областна
стратегия за
развитие на
област Бургас
2014 – 2020 г.
Национална
стратегия за
детето 2008 –
2018 г.;
Национална
стратегия за
демографско
развитие на
Република
България 2006 –
2020 г.;
.

6.1. Общи дейности и
мероприятия с
културните и
социалните
институции в
областта

През
текущата
година

6.2 Институционална
подкрепа и
съдействие пред
централните власти за
реализация на
инициативи за
развитие на
образованието и
социалните дейности.

През
текущата
година

Припознаване на
Областна
администрация
Бургас като желан
партньор в
различни
обществени
инициативи,
касаещи
образованието,
културата.
Подобрена
хоризонтална
координация на
политиките за
социално и
културно развитие
на региона.

0 бр. проведени
кръгли маси,
срещи и
заседания на
консултативни
органи

6 бр. проведени
кръгли маси,
срещи и
заседания на
консултативни
органи

0 бр. събития

10 бр.
подкрепящи
писма и
становища

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2018 г.”
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2018 г., като ги номерирате.
1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното постигане без да я
възпроизвежда.
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с които
разполага Вашата администрация.

3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година.
4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с
предоставяне на публични услуги.
Колона 2 „Стратегически цели”
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2018 г.
Стратегическата цел произтича от:
Програмата на правителството
Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация
Тригодишната бюджетна прогноза
Колона 3 „Стратегически документи”
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2.
Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.
Колона 4 „Дейности”
В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели за 2018 г.
Дейностите са действията на Вашата администрация за постигане на целите за 2018 г. Всяка от целите за 2018 г. може да бъде
постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация (дирекции, отдели,
сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на служителите.
Колона 5 „Срок”
В колона 5 посочете месеца на 2018 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.
Колона 6 „Очакван резултат”

В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.
Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не включва
рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, закупени компютри,
обучение на служителите и др.
Колона 7 „Индикатор за изпълнение”
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица и др.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите.
Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас дейности.
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след предприетите от Вас
дейност.

