УТВЪРЖДАВАМ: /П/
НАЧО КОВАЧЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Ежегодни цели на администрацията за 2017 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ

1
Цели за 2017 г.

1. Повишаване
качеството и
ефективността на
административно
обслужване на
гражданите и
бизнеса

2
Стратегически
цели

Качествено,
бързо, открито и
прозрачно
административно
обслужване на
гражданите и
бизнеса при
спазване на
законоустановени
те срокове

3
Стратегически
документ

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.

4
Дейности

Актуализиране
информационното и
указателно табло пред
звеното за
административно
обслужване
Поддържане на
актуална информация
в раздел на интернет
сайта на ОА, посветен
на процедурата по
достъп до обществена
информация съгласно
ЗДОИ

5
Срок
/месец
през
2017
г./
Ян. –
дек.
2017

6
Очакван
резултат

Своевременно и
качествено
извършване на
услуги на
гражданите и
бизнеса

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

Актуализирано
информационно
табло – 0

Актуализирано
информационно
табло - 1

Актуализиран
раздел на
интернет сайта за
достъп до
обществена
информация - 0

Актуализиран
раздел на
интернет сайта за
достъп до
обществена
информация - 1
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2. Повишаване
ефективността при
провеждане на
секторни политики

3. Подобряване на
енергийната
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради

4. Осъществяване
на политика на
превенция и
контрол на
рисковете от
бедствия и аварии.

Ефективна
координация на
взаимодействието
между
заинтересованите
страни за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
Област Кърджали
2014-2020 г.

Областна стратегия
за развитие на
Област Кърджали
2014-2020 г.

Ефективен
контрол при
осъществяване на
дейностите по
изпълнение на
Програмата

Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради

Ефективно
управление на
риска от бедствия
за осигуряване
защита на
населението.

Регионален план за
развитие на ЮЦР
2014-2020 г.

Закон за защита при
бедствия
Закон за водите

- Изготвяне и
приемане на
Междинна оценка на
Областна стратегия за
развитие на Област
Кърджали 2014-2020 г.

Ян. –
дек.
2017

- Осъществяване на
координация на
дейностите по
регионално
развитие на ниво
NUTS 2:
Участие в заседания на
Регионалния съвет за
развитие на ЮЦР;
Подпомагане на
Областен управител
при председателстване
на РСР на ЮЦР чрез
осъществяване
на координация със
Секретариата на РСР и
ОА
Ефективно изпълнение
на задълженията на
ОУ при прилагане на
Националната
програма за енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради

Ян. –
дек.
2017

Превенция на риска от
бедствия
и предотвратяване на
последиците
от тях чрез
периодични проверки

Ян. –
дек.
2017

Отчетен
междинен
резултат от
изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на
Област
Кърджали 20142020 г.

Изготвена и
приета от
Областния съвет
за развитие МО на
ОСР - 0

Изготвена и
приета от
Областния съвет
за развитие МО на
ОСР - 1

Организирани и
проведени
заседания на РСР
на ЮЦР - 0

Организирани и
проведени
заседания на РСР
на ЮЦР - 2

Подобрени
експлоатационн
и
характеристики
на
многофамилните
жилищни сгради

- Протоколи за
проверка на
референтните
стойности по ОП 125

- Протоколи за
проверка на
референтните
стойности по ОП 154

- Протоколи за
приемане на
обекти - 3

- Протоколи за
приемане на
обекти - 54

Осигуряване
контрол по
безопасна
експлоатация на
язовири и
проводимост на

Извършени
проверки за
проводимост на
речните корита и
състоянието на
язовирите и

Извършени
проверки за
проводимост на
речните корита и
състоянието на
язовирите и
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на потенциално
опасните водни обекти

5. Осъществяване
взаимодействие с
органите на
изпълнителната
власт и общинските
администрации
свързани с
организационнотехническата
подготовка на
изборите за
народни
представители

Планиране и
своевременно
изпълнение на
задачите,
свързани с
организационнотехническата
подготовка на
изборите за
народни
представители

Изборен кодекс

Изпълнение на
дейности по
стратегически проект
„Защита от
наводнения“ по
ИНТЕРРЕГ
- Провеждане на
консултации за
състава на РИК
Кърджали
- Осигуряване на
помещение на РИК и
необходимото
техническо и
материално
обезпечаване
- Взаимодействие и
координация на
дейностите между
МС, ЦИК, общинските
администрации и РИК
- Разпределяне и
предоставяне по
общини на изборни
книжа и материали
- Административен
контрол върху
спазването на
нормативната уредба

Ян. –
април
2017

речните корита

съоръженията - 0

съоръженията - 70

Предотвратяване
на кризисни
ситуации и
овладяване и
преодоляване на
последиците от
бедствия.
Нормално
протичане на
изборния процес
Успешно
изпълнение на
задълженията и
отговорностите
на областния
управител за
нормалното
протичане на
изборния процес

Изпълнени
дейности по
проекта – 0

Изпълнени
дейности по
проекта – 2

Екипно
взаимодействие и
пълна техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост

Екипно
взаимодействие и
пълна техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост –
създаден
технически екип и
100% изпълнени
дейности

Проведени
работни срещи с
участниците в
изборния процес

Проведени
работни срещи с
участниците в
изборния процес 3

Изготвили:
Събина Сюлюкчиева – и.д. главен секретар: ………………………………….
Дора Василева – директор АКРРДС: ………………………
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