УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-15-011/15.01.2015г.
НА Г-Н ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Цели на администрацията за 2015г.
Наименование на администрацията: Областна администрация София град

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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Цели за 2015 г.

Стратегически цели

Стратегически документ

Дейности
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Индикатор за изпълнение

Срок
Очакван резултат
/месец през 2015 г./

1. Подобрена
координация за
постигане на
Програма на правителството
устойчиво социалноза стабилно развитие на
икономическо
Република България за
развитие и
периода 2014- 2018 г. Общи
подобряване на
правила на АМС.
бизнес климата в
Oбласт София-град

Осъществяване на координация и провеждане на
тематични срещи с териториалните структури на
центр. администрация,Столична община, бизнеса и
гражданския сектор за реализиране на политиката за
развитие на регионално ниво. Осъществяване на
контрол по дейността на териториалните звена.
Провеждане на тематични срещи с представители на
местната администрация и взаимодействие при
разработване и реализиране на
проекти и политики

Януари - Декември

Създаване на по- добри
възможности и повишена
ефективност при реализиране на
държавната политика на
регионално ниво. Подобряване
отчетността на териториалните
звена.

Подпомагане на областния управител в проверка на
документацията и подготка на контролен лист.
Наблюдение на процеса по обновяване на жилищните
сгради. Изготвяне на справки (месечни/седмични) до
МРРБ

Януари - Декември

Подобрена жилищна среда и
повишена енергийна ефективност

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

0

-Проведени срещи
- Предложения
- Отчети пред ОУ чрез периодични срещи и
доклади

0

- Окомплектовани документции;
Справки;
- Проведени работни срещи

1. Създаване на по-добри
условия за провеждане на
регионалната политика
чрез реализиране
приоритетите на
правителството на
регионално ниво.

2. Координация и
мониторинг по
изпълнението на
Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради
(НПЕЕМЖС)

НПЕЕМЖС

-

2. Създаване на условия
Осъществяване на организационно-техническа
ИК и Методически указания,
за произвеждане на
Защита на
подготовка за провеждане на местни избори 2015 г. и
решения и указания на ЦИК и
честни и прозрачни
обществения интерес
коодинация с АМС, Столична община, МВР,СПБЗН и
АМС.
местни избори 2015 г.
др. заинтересовани страни.

Срок – ноември 2015 г.

Проведени честни и прозрачни
избори.

0

Изпълнение на Плана за действие

0

- Проведени заседания на ОСР
- Проведени заседания на РСР на ЮЗР
- Становища
- Писма за подкрепа и др.

Национална програма за
развитие на България 2020,
Национална програма за
реформи 2020, Национална
стратегия за регионално
развитие
на Република България (20122022), Регионален план за
развитие на Югозападен
район 2014-2020, Областна
стратегия за развитие на
област София-град 2015-2020,
Общински план за развитие
на Столична община 20142020

Организиране на мероприятия, срещи и заседания с
други институционални органи. Провеждане на
заседания на
Областен съвет за развитие. Провеждане и участие в
заседания на Регионален съвет за развитие на ЮЗР
Подкрепа при кандидатстване и
реализация на проекти с
надобщинско значение.

Януари - Декември

- по-ефективна държавна
политика чрез осигуряване на подобри
възможности за
адресиране на
специфичните
нужди и място на
област София град при
реализирането на
програмните
документи

4. Подобряване на
диалога,
сътрудничеството и
координацията между
гражданите, НПО и
институциите

Национална програма за
Модерна, устойчива
реформи 2020, Областна
и конкурентна
стратегия за развитие на
икономика, Социално област София-град 2015-2020,
равнопоставени
Общински план за развитие
общности
на Столична община 20142020

Организиране на мероприятия, срещи и заседания с
граждански и неправителствени сдружения

Януари - Декември

- заздравени връзки и засилен
- създаден Областен
диалог между частен и публичен
обществен съвет
сектор
- утвърдена рамка за работата
- повишена увереност в
на съвета
институциите

5. Интервенции за
укрепване на
икономическото
състояние в региона за
привличане на
инвестиции

Национална програма за
развитие на България 2020,
Национална програма за
реформи 2020, Национална
стратегия за регионално
развитие
Провеждане на срещи с представители на бизнеса,
Модерна, устойчива на Република България (2012държавните институции и общините в областта и
и конкурентна
2022), Регионален план за
региона за идентифициране ключови икономически
икономика
развитие на Югозападен
приоритети
район 2014-2020, Областна
стратегия за развитие на
област София-град 2015-2020,
Общински план за развитие
на Столична община 20142020

Януари - Декември

- повишени икономически
показатели
- по-благоприятен бизнес климат

3. Подобряване работата
на администрацията за
прилагане на държавните
приоритети и политики
на регионално ниво

Създаване на подобри условия за
социално
равнопоставени
общности

0

- Новосъздадени междуведомствени
комисии или работни групи
- Проведени заседания
- Решени проблеми

- Проведени срещи с представителни
сдружения
- Променени регулаторни режими
- Процент повишени секторни индикатори

6. Въвеждане на мерки за
административен
контрол за прозрачност и
превенция на
корупционна дейност

7. Ефективна защита
интересите на държавата
и областната
администрация чрез
подобряване дейностите
попроцесуално
представителство по
съдебни дела и издаване
на законосъобразни
актове.

8. Подобряване на
административния
капацитет и
ефективността на
предоставяните услуги

Социално
равнопоставени
общности

Национална програма за
реформи 2020

Защита на
обществения
интерес.

Гражданско
процесуален
кодекс,
Административно
процесуален
кодекс.

Компетентна и
ефективна
държавна
адниминстрация

Стратегия за развитие на
държавната администрация
2014-2020

9. Създаване на
финансова дисциплина и
Повишаване
ЗДБ; Постановление на МС за
ефективност при
качеството на
изпълнение на ДБ; ЗС; ЗПФ
разпределение на
публичните финанси.
публичните финанси

10. Провеждане на
политика за социално
включване на лица в
неравностойно
положение в
обществения живот

11. Подобряване на
превантивна дейност от
бедствия и аварии

Социално
равнопоставени
общности

Подобряване на
организацията на
превантивни
дейности по защита
при бедствия.

Национална програма за
развитие на България 2020,
Национална програма за
реформи 2020, Областна
стратегия за развитие на
област София-град 2015-2020,
Общински план за развитие
на Столична община 20142020

ЗЗБ, ЗОВС и ЗВ

Анализ на съществуващите корупционни рискове и
провеждане на политика за ограничаването им

Ефективно процесуално представителство по съдебни
дела. Изготвяне на искови молби, отговори на искови
молби и жалби.Изготвяне на законосъобразни
индивидуални административни актове.

Участие в семинари, кръгли маси,
обучения с цел подобряване на
професионалната и
функционалната компетентност на служителите в
областната администрация.

Януари - Декември

- повишено доверие в
институциите

0

Януари - Декември

-Спечелени в полза на държавата
дела.
-Законосъобразни индивидуални
административни актове
- повишен административен
капацитет

Бр. дела и участия в съдебни
заседания.

Януари - Декември

- Повишена професионална
компетентност и квалификация
- по-бързи и леки процедури за
гражданско обслужване
-по-широк набор от предлагани
услуги

Извършване на годишна инвентаризация.
Регламентиране на имуществената отговорност на
служителите. Създаване на мерки за превенция на
административната корупция.

Януари - Декември

Целесъобразно и
Извършени инвентаризации.
законосъобразно управление и
Ясни регламенти за
стопанисване на активите на ОА. отговорността на служителите
Имуществена отговорност на
по опазване на имуществото и
служителите. Икономично
активите на ОА.
разходване на публичните
Актуализирани вътрешни
средства. Публичност и
правила по СФУК. Изготвен
прозрачност.
доклад.

Изработване на стратегически документ за социално
включване и борба с бедността

Януари - Декември

-Разработване на Областната
стратегия за развитие на
социалните услуги (2015-2020)
- повишен социален статут на
населението

0

Януари - Декември

1.Повишена готовност на област
София град за защита при
бедствия. 2. Подобряване на
организацията на дейността и
състава на ОСС 3.. Осигуряване на
безопасна експлоатация на
язовири и проводимостта на
речните корита Изготвени
становища по постъпили искания
за
възстановяване и подпомагане.

Актуализиран областен план
за защита при бедствия;
Постъпили искания

1.Актуализация на областния план за защита при
бедствия. 2.Организиране на дейността и
актуализиране на състава на ОСС.

0

- Приети сигнали за корупционна дейност
- Незаконосъобразни актове
- Извършени проверки
- Наличие на публикуван отчет за дейността
на администрацията

- Констатирани незаконосъобразни актове
- Отменени актове на Столична община
- Оспорени актове на СОС
-Издадени наказателни постановления за
налагане на административни наказания

- Проведени обучителни курсове за
служителите
- Обучени служители
- Получени сертификати
- Предоставяни граждански услуги (вкл.
електронни)
- Актуализирани документи
- Проведени извънработни мероприятия
- Новосъздадени комисии или работни
групи

- Подобряване на управлението и
стопанисването на активите на ОА София Актуализирани вътрешни правила
Доклади

- Разработена Областната стратегия за
развитие на социалните услуги (2015-2020)
- Изработени социални програми

- Проведени заседания на ОСС;
Извършени проверки;
Изготвени становища;

-

Подобряване
процесите по
придобиване,
управление,
12. По - ефективно
разпореждане и
управление на
актуване на имоти по
държавната собственост
реда на ЗДС и ППЗДС.
на територията на област
Ефективно
София - град
управление и
разпореждане с
държавната
собственост.

13. Повишаване
капацитета на
администрация
та в областта на
информационните
технологии.

Ускорено развитие
на електронно
управление (еуправление) като
основен приоритет
за правителството

Национална стратегия за
регионално развитие на
РБългария;
Областна стратегия за
развитие на област София
град 2014 -2020 г.
ЗДС
ППЗДС

Стратегия за развитие на
електронното управление в
Република България 2014 –
2020 г.

Дейности по съставяне на актове за държавна
собственост за имоти – ДС, съгласно чл. 71 от ЗДС;
Актуализиране на Главен регистър имоти за имоти
държавна собственост, спомагателни регистри на
имотите ПДС и ЧДС на територията на областта.
Провеждане на търгове за продажба на имоти – ДС.
Провеждане на търгове за отдаване под наем на
имоти – ДС.Сключване на договори за отдаване под
наем на имоти – ДС. Сключване на договори за
продажби на имоти – ДС. Отписване на имоти от
актовите книги.
Изготвяне на график за проверки и оглед на имоти –
държавна собственост в управление на Областен
управител на област София град. Извършен оглед на
имоти –
държавна собственост в управление но Областен
управител на област София град. Изготвяне и
публикуване на сайта на Областна администрация
София град. списък с имоти – частна държавна
собственост в разпореждане на Областен управител на
област София град, които могат да бъдат обект на
разпоредителни сделки.

1.Ъпгрейд на сървърите. 2.Ъпгрейд на активното
мрежово оборудване на администрацията.
3.Подобряване управлението на сигурността чрез
внедряване на нови средства за защита на
информацията и информационните системи.
4.Свързване на Областна администрация София град с
Интегрираната информационна система на
държавната администрация (ИИСДА).

Януари - Декември

Поддържане на актуална
информация за имотите –
държавна собственост на
територията на областта.
Ефективно, прозрачно и
законосъобразно управление и
стопанисване на държавните
имотии движими вещи
ДС.
Установяване на
фактическото
състояние на
имотите.
Установяване на
фактическото
състояние на
имотите.
Удовлетворяване
нуждите на
физически/юриди
чески лица от
недвижими имоти.

0

Декември

1.Ъпгрейдвани сървъри.
2.Инсталирано ново активно
оборудване. 3.Подобрени
средства за защита на
информационните системи.
4.Взаимодействие между
системите на централните органи
на изпълнителната власт,
областните и общинските
администрации.

0%

100%

