Цели на администрацията за 2018 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация София град

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвърдени със заповед на областния управител на
Област София г-н Николай Пехливанов
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Цели за 2017 г.
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Стратегически цели
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Стратегически документ
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Дейности
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Срок

7

6

Индикатор за изпълнение

Очакван резултат

/месец през 2018 г./

Индикатор за текущо състояние

Индикатор за целево състояние

0

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

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

Осъществяване на координация и провеждане на
Анализ и
тематични срещи с териториалните структури на центр.
оптимизиране на
администрация,Столична община, бизнеса и
структурата на
Програма за управление на
гражданския сектор за реализиране на политиката за
стратегическите
правителството на Република България
развитие на регионално ниво. Осъществяване на
документи за
за периода 2017- 2021 г. Общи правила
контрол по дейността на териториалните звена.
регионално развитие
на АМС.
Провеждане на тематични срещи с представители на
на национално и
местната администрация и взаимодействие при
регионално ниво
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.
Разработване на стратегическите
документи за регионално
развитие на национално ниво и
регионално ниво за периода след
2020 г.

2. Подпомагане процеса за успешно
провеждане на Българското
председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.

Успешно изпълнение
на Програмата на
Република България
за Председателството
на Съвета на
Осъществяване на координация и съдействие при
Европейския съюз на
Програма за управление на
провеждане на срещи и събития с цел изпълнение на
основа на
правителството на Република България
Програмата на Република България за
постигнатото
за периода 2017- 2021 г.
Председателството на Съвета на Европейския съюз
съгласие по
националните
приоритети и
дейности за нейното
популяризиране

Януари - Юни

Успешно Българско
председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г.

0

Януари - Декември

Развита нормативната уредба,
свързана с комплексното
административно обслужване

0

Подпомагане на процеса по регламентиране на
Развитие на
предоставяне на обслужване на принципа „епизоди от
3. Намаляване на адмнистративната нормативната уредба,
Програма за управление на
живота“ и „епизоди от бизнеса“ като следващ етап от
свързана с
тежест пред гражданите и бизнеса и
правителството на Република България
развитието на административното обслужване – от
комплексното
създаване на по-добри условия за
за периода 2017- 2021 г
комплексно обслужване в рамките на една
икономическа и инвестиционна дейност административно
административна процедура към обслужване по верига
обслужване.
от свързани процедури

-Брой проведени срещи
Брой проведени събития

-Брой проведени срещи
- Брой направени предложения

-

Повишаване на
качеството на
предоставяните
административни
4. Оптимизизация на съществуващите
услуги, създаване на
процеси по административно
обслужване на гражданите и бизнеса. условия за въвеждане
на комплексно
административно
обслужване

Програма за управление на
правителството на Република България
за периода 2017- 2021 г. Стратегията за
развитие на държавната
администрация 2014-2020
Общи правила за подобряване
работата на областните администрации
Вътрешни правила за реда и
организацията на административното
обслужване на граждани в Областната
администрация
Вътрешни правила за организацията на
работата в Областната администрация

Анализ на механизмите за обратна връзка с
потребителите на административни услуги, с оглед
повишаване на нейната ефективност и устойчивост

Януари - Декември

Бързо и качествено предоставяне
на административни услуги на
гражданите;
Спазване на законоустановените
срокове за предоставяне на
административни услуги;
Изготвени предложения за
подобряване на
административното обслужване за
бизнеса и гражданите.

0 получени предложения
Брой справки от деловодната
система

Брой получени предложения
Брой справки от деловодната система

0

Брой проведени срещи, конференции,
семинари, форуми, информационни дни и
др.

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

Създаване на условия
за постигане на
Проведени срещи с кметове, потенциални инвеститори
устойчиво
Програма за управление на
и браншови организации за изпълнение на заложените
интегрирано и
правителството на Република България
в ОСР и общинските планове цели, във връзка с
вътрешно
за периода 2017- 2021 г.
насърчаване на инвестиционната активност и
балансирано
икономическото развитие на област София.
териториално
развитие на областта

Януари - Декември

Привличане на инвестиции чрез
обединяване на усилията на БАИ,
АПСК, търговските дружества с
държавно участие в капитала и
Областната администрация за
предоставяне на подходящи
терени и имоти на инвеститорите

6. Повишаване сигурността на
населението и ефективно действие
при кризи, бедствия и аварии

Гарантиране на
сигурността на
населението и
ефективно действие
при кризи, бедствия и
аварии

Януари - Декември

Повишаване осведомеността на
местните власти и бизнеса, с цел
подпомагане дейността на
малките и средните

0

-Проведени работни срещи

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

Януари - Декември

предприятия и новостартиращи
бизнеси

0

- Проведени срещи с представителни
сдружения

8. Мерки за административен
контрол за прозрачност и превенция
на корупционна дейност

Януари - Декември

от всички икономически сектори
на територията на областта

0

9. Подобряване на
административния капацитет и
ефективността на предоставяните
услуги

Социално
равнопоставени
общности

Компетентна и
ефективна
държавна
адниминстрация

Стратегия за национална
сигурност на Република България

Национална програма за реформи 2020

Стратегия за развитие на държавната
администрация 2014-2020
Областна стратегия за развитие 20152020 г. СЦ 2, Приоритет 2.4.
Повишаване на административния и
експертен капацитет в
управлението на област София-град,
включително насърчаване на обмяната
на опит, за
постигане на качествени
административни услуги и ефективност
в приложението на
стратегиите за развитие

Провеждане на работни срещи с общините и
отговорните институции на централно и местно ниво за
подобряване на координацията и реакцията при
възникване на кризи, аварии и бедствия

Системност в прилагането на политиката на
нетърпимост при противодействие на корупцията.
Контрол за спазване на етичните норми от служителите

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

Януари - Декември

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

0

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

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

10. Създаване на финансова
дисциплина и ефективност при
разпределение на публичните
финанси

Повишаване
качеството на
публичните финанси.

11. Подпомагане цялостното
културно развитие на областта

Разработване и
прилагане на
Програма за управление на
ефективни
правителството на Република България
механизми за
за периода 2017- 2021 г. Областна
партньорство и
стратегия за развитие 2015-2020 г. СЦ 2,
координация с
Специфична цел 4. Реорганизация и
общините за
модернизация на културните
реализиране на
институции в
Оказване на съдействие за организирането на значими
културната политика
столичния град в съответствие с
културни събития на територията на областта
в областта на
изискванията на новите технологии,
библиотеките,
приобщаване
читалищата, работата
на останалите населени места към
с различни
културните прояви за стимулиране на
маргинализирани
креативността.
общности,
регионалната
културна политика.

ЗДБ; ЗС; ЗПФ

Добро финансово управление, прозрачност и ясна
отчетност

Януари - Декември

Целесъобразно и
законосъобразно управление и
стопанисване на активите на ОА.
Имуществена отговорност на
служителите. Икономично
разходване на публичните
средства. Публичност и
прозрачност.

100 % касово изпълнение на
бюджета спрямо утвърдения план.

- Подобряване на управлението и
стопанисването на активите на ОА София
- 100 % касово изпълнение на бюджета
спрямо утвърдения план.
-Редовна отчетност при спазване на
финансовата дисциплина
Доклади

Януари - Декември

Подобряване осведомеността и
образователната култура на
населението от областта

Редовна отчетност при спазване на
финансовата дисциплина

Брой проведени прояви под патронажа на
Областния управител

