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Ежегодни цели на администрацията за 2016 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ
1
Цели за 2016 г.

1. Създаване на подобри условия за
провеждане на
регионалната
политика чрез
реализиране
приоритетите на
правителството на
регионално ниво

2
Стратегически
цели

Развитие на
трансграничното
и
междурегионално
сътрудничество

3
Стратегически
документ

Областна стратегия
за развитие на
област Кърджали
2014-2020 г.
Програма на
правителството за
стабилно развитие
на Република
България
за периода 20142018 г.
Програма
„Интеррег IV С

4
Дейности

Осъществяване на
срещи със
заинтересовани страни
Подаване на проектни
предложения

5
Срок
/месец
през
2016
г./
Ян. –
дек.
2016

6
Очакван
резултат

Бъдещи ползи за
подобряване на
инфраструктурат
а и развитието
на Област
Кърджали

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

Срещи със
заинтересовани
страни - 0

Срещи със
заинтересовани
страни - 3

Подадени
проектни
предложения - 0

Подадени
проектни
предложения - 2

1

2. Повишаване
ефективността при
провеждане на
секторни политики

Ефективна
координация на
взаимодействието
между
заинтересованите
страни за
увеличаване на
заетостта,
подобряване на
качеството на
живот и
ефективността на
социалните,
здравни и
образователни
услуги

Програма на
правителството за
стабилно развитие
на Република
България
за периода 2014-20

Ефективен
контрол при
осъществяване на
дейностите по
изпълнение на
Програмата

Ян. –
май.
2016

Закон за
културното
наследство
Областна стратегия
за развитие

Опазване на
културноисторическото
наследство

3. Подобряване на
енергийната
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради

- Изготвяне и
приемане на Областна
стратегия за развитие
на социалните услуги
2016 - 2020 г

Програма на
правителството за
стабилно развитие
на Република
България
за периода 20142018 г.
Национална
програма за
енергийна

Актуализиране и
усъвършенстван
е на
предоставяните
в Областта
социални услуги
с фокус
съответните
целеви групи

Изготвена и
приета от
Областния съвет
за развитие
„ОСРСУ“ - 0

Изготвена и
приета от
Областния съвет
за развитие
„ОСРСУ“ - 1

Разработен проект
–0

Разработен проект
–1

- Разработване на
проект на Областна
здравна карта

Предлагане на
оптимален и
приемлив
вариант за
всички
заинтересовани
страни на
Областна
здравна карта

- Организиране на
регионален етап на
Национална система
„Живи човешки
съкровища“

Излъчване на
представители
на Областта за
участие на
Национално
ниво

Проведен
регионален етап 0

Проведен
регионален етап 1

Подобрени
експлоатационн
и
характеристики
на
многофамилните
жилищни сгради

- Протоколи за
проверка на
референтните
стойности по ОП

- Протоколи за
проверка на
референтните
стойности по ОП

-Приети с
протокол
извършени
дейности за
жилищни сгради 0

-Приети с
протокол
извършени
дейности за
жилищни сгради 36

Ефективно изпълнение
на задълженията на
ОУ при прилагане на
Националната
програма за енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради

Ян. –
дек.
2016
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4. Урегулиране на
територии по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ
/вилни зони/

Изпълнение на
задълженията на
областния
управител по
изработване на
планове на
новообразувани
имоти

5. Ефективно
управление и
разпореждане с
имоти - държавна
собственост на
територията на
Област Кърджали

Опазване и
поддържане на
държавната
собственост на
територията на
Областта

ефективност на
многофамилните
жилищни сгради
Национална
стратегия за
регионално
развитие 2012 –
2022г.

Програма на
правителството за
стабилно развитие
на Република
България
за периода 20142018 г.

- Възлагане
изработването на
планове.
- Приемане и
одобряване на планове

Март.
– дек.
2016

Изработени
планове за 599
дка.

- Приети и
одобрени планове
- 87,8%

-Приети и
одобрени планове
- 100%

- Издаване на АДС

Ян. –
дек.
2016

Гарантиране
интересите на
държавата при
управлението на
нейната
собственост
Ефективно,
прозрачно и
законосъобразно
управление и
стопанисване на
държавните
имоти

- Издадени АДС 0

- Издадени АДС 95

- Отдадени имоти
ДС под наем - 3

- Отдадени имоти
ДС под наем - 3

- Продадени
имоти ДС-

- Продадени
имоти ДС - 5

– Изготвени
доклади за
последващи
действия - 0

– Изготвени
доклади за
последващи
действия - 35

– Изготвени
доклади за
последващи
действия - 0

– Изготвени
доклади за
последващи
действия - 8

- Брой проверени
решения на
общинските
съвети - 0

- Брой проверени
решения на
общинските
съвети - 0

- Отдаване на имоти
ДС под наем
- Разпореждане с
имоти ДС
- Проверки относно
изменение на ПУП,
засягащи имоти ДС
- Проверки относно
изменения на
кадастрални карти,
засягащи имоти ДС

6. Упражняване на
ефективен контрол
по
законосъобразностт

Контрол по
спазване на
законността по
отношение на

Програма на
правителството
за стабилно
развитие

- Контрол по
законосъобразността
на приетите
решения на

Ян. –
дек.
2016

Ефективен
контрол на
приеманите
решения

3

а на актовете
и действията на
органите на
местно
самоуправление и
местната
администрация;

актовете на
общинските
съвети

на
РБългария;

Липса на
противоречащи
на нормативната
база решения.

Закон за
администрация
та;
ЗМСМА;
Управленската
програма на
правителството
за подобряване
на социалното
положение на
българските
граждани, на
бизнес средата
и демократизира
не на
управлението
2014-2020

7. Усъвършенстване
на процесите
за преодоляване
и овладяване на
кризи за
защита при
бедствия.

общинските съвети

Подобряване на
организацията на
превантивни
дейности по
защита
при бедствия.

Недопускане на
незаконосъобраз
ни действия и
противоречащи
на нормативната
база актове на
кметовете на
общините.

- Контрол по
законосъобразност на
актовете и
действията на
кметовете на
общините
Превенция на риска от
бедствия
и предотвратяване на
последиците
от тях чрез
периодични проверки
на потенциално
опасните водни обекти

Ян. –
дек.
2016

Осигуряване на
безопасна
експлоатация на
язовири и
проводимост на
речните корита

- Относителен дял
на върнатите
и/или оспорени от
ОУ решения на
ОС спрямо общия
брой проверени
решения на ОС - 0

- Относителен дял
на върнатите
и/или оспорени от
ОУ решения на
ОС спрямо общия
брой проверени
решения на ОС –
0,3

- Относителен дял
на оспорените от
ОУ и отменени от
съда решения на
ОС спрямо общия
брой оспорени от
ОУ решения на
ОС - 0

- Относителен дял
на оспорените от
ОУ и отменени от
съда решения на
ОС спрямо общия
брой оспорени от
ОУ решения на
ОС – 100%

- Брой Заповеди
на ОУ за отмяна
на
административни
актове на
кметовете на
общини - 0

- Брой Заповеди
на ОУ за отмяна
на
административни
актове на
кметовете на
общини - 1

Изготвени
констативни
протоколи - 0

Изготвени
констативни
протоколи - 20

Изготвени
становища по
постъпили
искания
за
възстановяване и
подпомагане - 0

Изготвени
становища по
постъпили
искания
за
възстановяване и
подпомагане - 10
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