УТВЪРЖДАВАМ: /п/
НИКОЛА ЧАНЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Ежегодни цели на администрацията за 2019 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

1
Цели за 2019 г.

1. Качествено,
прозрачно и
ефективно
административно
обслужване на
гражданите и
бизнеса

2
Стратегически
цели

1.1.Качествено и
бързо
административно
обслужване на
гражданите и
бизнеса при
спазване на
законоустановенит
е срокове
1.2. Открито и
прозрачно
управление и
превенция на
корупционните
практики

3
Стратегически
документ

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.
Национална
стратегия за
превенция и
противодействие на
корупцията в
Република
България 2015–
2020 г.
План за изпълнение
на мерките по
Националната
стратегия за
превенция и

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2019 г./

6
Очакван
резултат

Проучване
потребностите на
потребителите и
тяхната
удовлетвореност чрез
анкетни карти

Декемвр Своевременно и
и 2019
качествено
Г.
извършване на
услуги на
гражданите и
бизнеса

Повишаване на
професионалната
компетентност на
служителите

0112.2019г.

Създаване на вътрешен Февруар
ред за бързо и
и 2019 г.
качествено изпълнение
на нова услуга – заверка
с „Апостил“

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

Проведено
проучване за
потребностите на
потребителите и
тяхната
удовлетвореност
чрез анкетни карти и
доклад за 2019 – 0

Проведено
проучване за
потребностите на
потребителите и
тяхната
удовлетвореност
чрез анкетни карти и
доклад за 2019 – 1

Проведени обучения Проведени обучения
Обособено гише за
обслужване на
граждани за заверка
с „Апостил“ - 0

Обособено гише за
обслужване на
граждани за заверка
с „Апостил“ - 1

1

противодействие на
корупцията в
Република
България (20152020 г.)

Осигуряване на
възможност за
електронен обмен на
данни с институции и
потребители на услуги

Януари
2019 г.

Изпълнение на
Май
задълженията по Закона 2019 г.
за мерките срещу
изпирането на пари
Предоставяне на достъп
до обществена
информация на
граждани и юридически
лица – спазване на
нормативните срокове и
поддържане на актуална
информация на
интернет страницата на
ОА
2. Повишаване
2.1 Ефективна
Национална
Осъществяване на
ефективността
координация на
стратегия за
мониторинг върху
при провеждане взаимодействието
регионално
изпълнението на
на регионални и между
развитие на
Актуализирания
секторни
заинтересованите
Република
документ за изпълнение
политики на
страни за
България 2012-2022 на Областната
територията на изпълнение на
г.
стратегия за развитие на
област Кърджали Областната
Област Кърджали 2014стратегия за
Регионален план за 2020 г. и Областната
развитие на Област развитие на ЮЦР стратегия за развитие на
Кърджали 2014-2020 2014-2020 г.
социалните услуги
г. и Областната
2016-2020 г.;
стратегия за
Актуализиран
развитие на
документ за
социалните услуги изпълнение на
2016-2020г.
Областната
стратегия за
развитие на Област
Кърджали 2014-

Действащи
електронни канали
за обмен на данни и
предоставяне на
услуги - 2

Действащи
електронни канали
за обмен на данни и
предоставяне на
услуги - 3

Утвърдени вътрешни Утвърдени вътрешни
правила - 0
правила - 1

0112.2019г

Предоставен достъп
до обществена
информация - 2

Предоставен достъп
до обществена
информация - 2

декември Осъществен
2019 г.
мониторинг върху
изпълнението на
Актуализирания
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
Област Кърджали
2014-2020 г. и
Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2016-2020
г.;

Изготвен доклад за
изпълнение на
Актуализирания
документ за
изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на Област
Кърджали 2014-2020
г - 0.

Изготвен доклад за
изпълнение на
Актуализирания
документ за
изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на Област
Кърджали 2014-2020
г. – 1

Изготвен и приет от
Областния съвет за
развитие
мониторингов
доклад за
изпълнение на
Областната

Изготвен и приет от
Областния съвет за
развитие
мониторингов
доклад за
изпълнение на
Областната
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2020 г.
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2016-2020 г.;
2.2 Подобряване
качеството на
живот,
пълноценното
личностно
израстване и на
условията за
реализация на
младите хора в
област Кърджали
чрез реализиране
на последователна
и устойчива
политика в сферата
на младежта

Закон за младежта
Национална
стратегия за
младежта
2010‐2020 г.

Съгласуване на
Областна стратегия за
подкрепа на
личностното развитие
на децата и ученици
2019-2020 г.

Април
2019г.

Планирани
дейности за
подкрепа на
личностното
развитие на
децата и ученици

стратегия за
развитие на
социалните услуги
2016-2020 г.; - 0

стратегия за
развитие на
социалните услуги
2016-2020 г.; - 1

Съгласуванана
Областна стратегия
за подкрепа на
личностното
развитие на децата и
ученици 2019-2020 г.
-0

Съгласувана
Областна стратегия
за подкрепа на
личностното
развитие на децата и
ученици 2019-2020 г.
-1

Брой обхванати и
задържани деца в
образователната
система - 0

Брой обхванати и
задържани деца в
образователната
система - 12

Национална
програма за
младежта 20162020 г.
Дейности по обхващане Декемвр Осъществен
и задържане на децата в и 2019 г. контрол по
образователната
дейностите по
система чрез ефективно
ПМС
прилагане на
№100/08.06.2018
координационния
г.
механизъм съгласно
ПМС 100/08.06.2018 г.
Разработване на
Областен план за
младежта 2019 г.

Февруар Набелязани мерки Утвърден Областен
и 2019 г. за пълноценното план за младежта
личностно
2019 г. - 0
израстване и на
условията за
реализация на
младите хора в
област Кърджали

Утвърден Областен
план за младежта
2019 г. - 1
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2.3 Намаляване на
бедността и
насърчаване на
социалното
включване.

Национална
стратегия на
Република
България за
интегриране на
ромите 2012-2020.
Национална
стратегия на
Република
България за
интегриране на
ромите 2012-2020.

2.4 Повишаване на
заетостта и
ограничаване на
безработицата.

Провеждане на
Юли
регионален етап на
2019 г.
процедурата за избор на
членове на Съвета на
децата към ДАЗД

Избрани членове Изготвен протокол
на на Съвета на
за избор - 0
децата към ДАЗД

Изготвен протокол
за избор - 1

Мониторинг по
Април
изпълнение на
2019 г.
дейностите в
Областната стратегия за
интегриране на ромите
и на лицата в
неравностойно
положение от другите
етнически групи в
област Кърджали (20122020г.) за 2018 г.

Подобрена
координация в
изпълнение на
политиката за
социална интеграция на
уязвими групи

Изготвен
мониторингов
доклад - 0

Изготвен
мониторингов
доклад - 1

Осигурена заетост
на лица от
уязвимите групи
на пазара на труда

Изготвена и
реализирана
Регионална програма
за заетост за област
Кърджали – 2019г.
-0

Изготвена и
реализирана
Регионална програма
за заетост за област
Кърджали – 2019г. 1

Проведено
проучване на
потребностите на
работодателите от
работна сила - 0

Проведено
проучване на
потребностите на
работодателите от
работна сила - 2

Областна стратегия Подкрепа и реализация Май
за интегриране на на мерки и регионални 2019 г.
ромите и на лицата програми за заетост
в неравностойно
положение от
другите етнически
групи в област
Кърджали (20122020г.)
Актуализиран
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на област
Кърджали за

Организиране и
провеждане на
проучване на
потребностите на
работодателите от
работна сила

Декемвр Подобрено
и 2019 г. съответствие
между търсенето
на работна сила и
предлаганите
програми и мерки
за заетост
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периода 20142020г.
Закона за
насърчаване на
заетостта и
Правилниказа
неговото прилагане
3.Осъществяване
на мониторинг на
процеса по
обновяване на
многофамилните
жилищни сгради
по НП ЕЕМЖС

4. Контрол върху
дейностите по
управление на
мери, ливади и
пасища от
държавния и
общинския
поземлен фонд

Ефективен контрол
на всички етапи
при изпълнение на
Програмата

Осъществяване на
ефективен контрол
върху действията
на директора на
ОДЗ и кметовете на
общини при
управление на
мери, ливади и
пасища от
държавния и
общинския
поземлен фонд
5. Осъществяване Ефективно
на политика на
управление на
превенция и
риска от бедствия
контрол на
за осигуряване
рисковете от
защита на
бедствия и
населението.
аварии.

Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради

Извършване на
проверки преди
подписване на
протоколи по чл.12 от
Договора за целево
финансиране

Закон за
собствеността и
ползването на
земеделски земи
И правилника за
неговото прилагане

Извършване
на Юни
проверки по чл.37и, 2019 г.
ал.4 от ЗСПЗЗ на
сключените договори
за наем/аренда на
пасища мери и ливади
от ДПФ и ОПФ и
съставяне на актове за
административно
нарушение по чл.41,
ал.1

Закон за защита
при бедствия

Извършване на
проверки относно
проводимостта на
речните корита

Закон за водите
План за управление
на риска от
наводнения

декември Ефективен
2019
контрол при
разходване на
публични
средства

Недопускане на
нарушение при
разпределението
на земи от
държавния и
общинския
поземлен фонд

Декемвр Набелязване на
и 2019 г. мерки за
осигуряване на
проводимост на
речните легла

- Подписани
- Подписани
Протоколи по чл. 12 Протоколи по чл. 12
от договора - 0
от договора - 15

Изготвен доклад – 0

Изготвен доклад – 1

Съставени актове за
установяване на
административно
нарушение и
наказателни
постановления

Съставени актове за
установяване на
административно
нарушение и
наказателни
постановления

Изготвена план програма за
необходимите
действия за
осигуряване на
проводимост на
речните корита в
резултат на
годишните проверки

Изготвена план програма за
необходимите
действия за
осигуряване на
проводимост на
речните корита в
резултат на
годишните проверки

5

-0
Извършване на
проверки за готовността
за безопасна
експлоатация на
язовирите и
съоръженията към тях

Осъществен
Изготвени
контрол и дадени протоколи от
предписания на
проверките - 0
собствениците

Изпълнение на
дейности по
стратегически проект
„Защита от наводнения“
по ИНТЕРРЕГ – СМР

Предотвратяване
на кризисни
ситуации и
овладяване и
преодоляване на
последиците от
бедствия.

Осигуряване
спазването на
законността на
територията на
областта

Устройствен
правилник на
областните
администрации

Извършване на
проверка за
законосъобразност на
решенията на
общинските съвети

Изготвени
протоколи от
проверките - 140

Осигуряване на
контрол по
безопасната
експлоатация на
язовири и
проводимост на
речните корита

Поддържане в актуално
състояние Плана за
защита при бедствия,
Плана за нарастване на
готовността за работа
във военно време и
Плана за
противодействие на
тероризма
6. Осъществяване
на ефективен
контрол за
законосъобразнос
т върху актовете и
действията на

-1

декември Ефективен
2019 г.
контрол върху
дейността на
органите на
местното
самоуправление и

Изпълнени дейности Изпълнени дейности
по проекта – 2
по проекта – 5

Разработени
планове - 3

Актуализирани
планове - 3

Брой проверени
решения на
общинските съвети

Брой проверени
решения на
общинските съвети

Брой проверки за
законосъобразност

Брой проверки за
законосъобразност
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органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация

7. Осъществяване
организационнотехническата
подготовка на
избори за членове
на Европейския
парламент от
Република
България и за
местни органи на
властта на
територията на
областта

Контрол за
законосъобразност на
актовете и действията
на кметовете на общини

Планиране и
своевременно
изпълнение на задачите, свързани с
организационнотехническата
подготовка на
изборите за
членове на
Европейския
парламент от
Република
България и за
местни органи на
властта на
територията на
областта

Изборен кодекс

Разглеждане на
постъпили сигнали и
предложения от
физически и
юридически лица
относно действия или
бездействия на органите
на местното
самоуправление и
местната
администрация
Провеждане на
Юни
консултации за състава 2019 г.
на РИК – Кърджали
Ноември
Осигуряване на
2019 г.
помещение на РИК и
необходимото
техническо и
материално
обезпечаване
Взаимодействие и
координация на
дейностите между МС,
ЦИК, общинските
администрации и РИК/
Взаимодействие и
координация на
дейностите между МС,
ЦИК, общинските
администрации и ОИК

местната
администрация

на актовете и
на актовете и
действията на
действията на
кметовете на общини кметовете на общини
Брой извършени
Брой извършени
проверки по сигнали проверки по сигнали
и предложения
и предложения

Осигурени
Брой постъпили
Брой постъпили
условия за
основателни жалби и основателни жалби и
провеждане на
сигнали - 0
сигнали - 0
честни избори за
членове на
Европейския
парламент от
Република
България и за
местни органи на
властта на
територията на
областта

Разпределяне и
предоставяне по
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общини на изборни
книжа и материали
Административен
контрол върху
спазването на
нормативната уредба
8. Ефективно и
прозрачно
управление,
разпореждане,
стопанисване и
опазване на
държавната
собственост

Защита на
държавната
собственост на
територията на
област
Кърджали
Прозрачни
процедури при
разпореждане с
имоти държавна
собственост

Закон за
държавната
собственост и
правилника за
неговото прилагане

Обследване на
собствеността и
съставяне на актове за
държавна собственост
на недвижими имоти

Закон за
устройство на
територията

Отдаване под наем на
недвижими имоти
държавна собствен
Контрол за спазване
сключените договори с
наематели и ползватели
на имоти – държавна
собственост

Декемвр Защита на
и 2019 г. обществения
интерес, чрез
ефективно
управление,
разпореждане,
стопанисване и
опазване на
държавната
собственост

Съставени АДС - 0

Съставени АДС - 150

Изготвени
протоколи от
проверки - 0

Изготвени
протоколи от
проверки - 4

Продадени имоти - 0 Продадени имоти - 2
Разпореждане с имоти
държавна собственост –
без и чрез провеждане
на търгов за продажба
на имоти частна
държавна собственост и
за учредяване на
ограничени вещни
права върху имоти
държавна собственост

Учредени
ограничени вещни
права - 0

Учредени
ограничени вещни
права - 2
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9. Ефективно,
законосъобразно
и целесъобразно
разходване на
бюджета на ОА
Кърджали

10.
Популяризиране
на туристическия
потенциал на
областта

Системна отчетност,
постоянен
предварителен
финансов контрол на
поетите задължения и
извършените разходи

Интегрирано
развитие на
туризма в област
Кърджали

Изготвяне на
тримесечни отчети и
прогнози
Областна стратегия Провеждане на
за развитие на
фестивал „Бъдеще с
Област Кърджали традиции“
2014-2020 г.

Обогатяване на
културния живот в
областта

Декемвр Усъвършенстване Тримесечни
и 2019 г. на управлението финансови отчети
на публичните
финанси –
законосъобразно
и целесъобразно
управление.

Септемв Популяризирани
ри 2019г. възможности за
развитие на
туризма в
областта

Тримесечни
финансови отчети - 4

Проведен фестивал – Проведен фестивал –
5
6

Повишена
посещаемост на
област Кърджали

Изготвили:
Събина Сюлюкчиева – главен секретар:
Дора Василева – директор АКРРДС:
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