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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
           УТВЪРДИЛ: 
            
           ПАВЕЛ МАРИНОВ /п/ 

Областен управител на област Бургас 
 
 
           
Цели на администрацията за 2014 г.  
 
Наименование на администрацията: Областна администрация - Бургас 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Цели за 2013 г. Стратегическ

и цели 
Стратегически 
документ 

Дейности Срок  
/месец 
през 2014 
г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо 
състояние 

Индикатор за 
целево 
състояние 

1. Укрепване 
капацитета на 
Областна 
администрация 
Бургас за 
ефективно  
осъществяване 
на държавното 
управление в 
областта 

Цел 2 
Оптимизиране 
на 
функционална
та 
компетентност 
на 
областния 
управител за 
провеждане на 
секторните 
политики на 
регионално 

Актуализирана 
стратегия за 
децентрализация 
2006-2015 г. 
 
Стратегия за 
развитие на 
държавната 
администрация 
2013 – 2020 г. 

1.1 Активно участие 
в провеждането на 
политиката за 
децентрализация и 
на 
административната 
реформа 

декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие на 
ефективна и 
близка до 
гражданите 
администра-
ция на 
европейско 
ниво  
 

 
0 бр. становища и 
предложения 
 
0 бр. участия в 
заседанията на 
Съвета за 
административна 
реформа 
 
 

 
3 бр. становища и 
предложения 
 
1 бр. участия в 
заседанията на 
Съвета за 
административна 
реформа 
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 равнище 1.2. Актуализация 
на информацията за 
административните 
услуги на сайта на 
ОА Бургас и 
въвеждане на 
възможност за 
онлайн 
проследяване на 
движението на 
преписките от 
потребители  
 

декември  
Подобряване 
на 
администрати
вното 
обслужване и 
повишаване 
удовлетворено
стта на 
потребителите 
 

0 бр. 
актуализирани 
услуги 
 

17 бр. 
актуализирани 
услуги 
 
 

1.3 Преглед и 
актуализация на 
вътрешните актове, 
регламентиращи 
процесите и 
дейностите в 
администрацията.  
 

Подобрени 
организация, 
координация 
и контрол на 
работните 
процеси 

0 бр. 
актуализирани 
вътрешни актове 
 

5 бр. 
актуализирани 
вътрешни актове 
 

    
1.4 Изпълнение на 
ангажиментите на 
ОА по проект 
«Компетентни, 
ефективни и 
мотивирани за 
работа служители в 
Областна 
администрация  
Бургас» по ОПАК ” 

декември Повишена 
квалификаци
я на 
служителите 

0 бр. обучени 
служители 

40 бр. обучени 
служители 

 
1.5 Изпълнение на 
ангажиментите на 

Повишена 
информиран
ост за 

0 бр. събития по 
проекта 

2 бр. събития по 
проекта 
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ОА по проект 
“SMART PA” по 
програма “Леонардо 
да Винчи” 

използване 
на облачните 
технологии в 
ОА Бургас 

2. Насърчаване 
устойчивото 
икономическо 
развитие на 
региона 

Цел 3. 
Повишаване на 
конкурентносп
особността на 
икономиката 
чрез 
осигуряване на 
благоприятна 
бизнес среда, 
насърчаване на 
инвестициите, 
прилагане на 
иновативни 
решения и 
повишаване на 
ресурсната 
ефективност 
 

Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област Бургас 
2014 – 2020 г. 

2.1. Организиране 
на срещи с 
представители на 
бизнеса в региона, 
държавните 
институции и 
общините за 
набелязване на 
мерки за 
насърчаване 
развитието на 
приоритетни за 
областта 
икономически 
сектори 

 
декември 

Ефективни 
мерки в 
подкрепа на 
развитието 
на сектори с 
регионално 
значение 

 
0 бр. проведени 
срещи  
0 бр. подписани 
договори и 
меморандуми за 
сътрудничество 

 
6 бр. проведени 
срещи  
2 бр. подписани 
договори и 
меморандуми за 
сътрудничество 

2.2. Разработване и 
представяне на 
презентация за 
възможностите за 
инвестиции в област 
Бургас 

декември Повишаване 
на 
информиранос
тта на 
инвеститорите 
за 
предимствата 
на региона 

0 бр. 
презентации 

1 бр. 
презентация 
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2.3. Активно 
участие в процеса 
на разработването 
на интегрирана 
морска стратегия на 
Република България 

декември Създаване на 
многосекторен 
стратегически 
документ за 
развитие на 
черноморския 
регион 

0 бр. участия в 
заседания на 
координационни
я съвет 
0 бр. становища 
и предложения 

2 участия в 
заседания на 
координационни
я съвет 
5 бр. становища 
и предложения 

 
3.Оптимизиране 
на 
инвестиционна 
среда в област 
Бургас чрез 
подобряване на 
техническата 
инфраструктура 

 
Стратегическ
а цел 2.  
Изграждане на 
инфраструктур
ни мрежи, 
осигуряващи 
оптимални 
условия за 
развитие на 
икономиката и 
качественна и 
здравословна 
околна среда 
за населението 

 
Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област Бургас 
2014 – 2020 г. 

 
3.1 Съгласуване и 
одобряване на 
устройствени 
планове и 
инвестиционни 
проекти за обекти 
на техническата 
инфраструктура с 
регионално 
значение 
 

 
декември 

 
Подобрена 
устройствена 
и техническа 
основа за 
строителство 
на  
инфраструкт
ура в региона 
 

 
0 бр. 
съгласувани и/ 
или одобрени 
проекти 

 
10 бр. 
съгласувани и/ 
или одобрени 
проекти 

3.2 Предоставяне на 
институционална  
подкрепа на 
общините, 
ведомствата и 
бизнеса за 
реализация на 
инфраструктурни 
проекти.  

декември Осигурено 
финансиране 
за развитие 
на 
техническата
инфраструкт
ура 

0 бр. становища 
за подкрепа 
0 бр. подписани 
меморандуми за 
сътрудничество 
между държавни 
институции, 
общини, НПО и 
бизнеса 

10 бр. становища 
за подкрепа 
2 бр. подписани 
меморандуми за 
сътрудничество 
между държавни 
институции, 
общини, НПО и 
бизнеса 

3.3 Ръководство и 
подпомагане 
дейността на ВиК 
асоциацията в 

декември Осигуряване 
на 
материално-
техническа 

0 бр решения на 
органите на ВиК 
асоциацията 
 

5 бр. решения на 
органите на ВиК 
асоциацията 
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област Бургас база и 
организацио
нна основа за 
управление 
на водния 
сектор в 
областта 

0 бр. обучени 
експерти в 
сектора 

3 бр. обучени 
експерти в 
сектора  

 
4. Развитие на 
териториалното 
сътрудничество 
за намаляване на 
различията и 
активен 
културен обмен 
със съседни и 
близки региони. 

 
Цел 3. 
Териториално 
сближаване и 
развитие на 
трансгранично
то, между-
регионалното 
и транс-
националното 
сътрудничеств
о 
 
 

 
Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие за 
периода 2012 – 
2022 г. 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област Бургас 
2014 – 2020 г. 

4.1 Изпълнение на 
ангажиментите на 
ОА като партньор 
по проект 
Платформа за 
културен обмен” 
(CULTUR-EXP) по 
СОП “Черноморски 
басейн” 

 Културно 
сближаване 
на област 
Бургас с 
регионите от 
черноморски
те страни – 
участници в 
проекта 

0 бр. събития по 
проекта 

2 събития по 
проекта 

4.2.  Изпълнение на 
ангажиментите на 
ОА като партньор 
по проект “TOUR 
PATH” по СОП 
“Черноморски 
басейн” 

декември Представяне 
на област 
Бургас като 
атрактивна 
туристическа 
дестинация в 
черноморски 
регион 

0 бр. събития по 
проекта 

1 събитие по 
проекта 
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5.  Планиране и 
координиране 
изпълнението на 
политиката за 
регионално 
развитие 
в област Бургас 

 
Цел 1.  
Икономическо 
сближаване в 
европейски, 
национален и 
вътрешно-
регионален 
план чрез 
развитие на 
собствения 
потенциал на 
районите и 
опазване на 
околната 
среда. 
 
 

 
Национална 
стратегия за 
регионално 
развитие на 
Република 
България 2012-
2022 г. 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област бургас 
2014 – 2020 г. 
 
 

 
5.1 Координиране 
изпълнението на 
публичната 
инвестиционна 
програма "Растеж и 
устойчиво развитие 
на регионите". 

 
декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
0 бр. 
реализирани 
проекти 

 
8 бр. 
реализирани 
проекти 

5.2 Участие в 
процеса на 
разработване на 
оперативните 
програми за новия 
програмен период 

декември 
 

Създаване на 
програмна 
основа за 
реализация 
на проекти и 
инициативи 
за развитие 
на областта  

0 бр. 
предложения и 
становища 

5 бр. 
разработени и 
внесени 
предложения и 
становища 
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6. Координирано 
осъществяване 
на правителстве-
ните политики по 
заетостта, 
демографските 
въпроси, 
здравеопазва-
нето, образова-
нието, културата 
и младежта. 

Цел. 1 
Повишаване на 
жизнения 
стандарт чрез 
конкурентносп
особно 
образование и 
обучение, 
създаване на 
условия за 
качествена 
заетост и 
социално 
включване и 
гарантиране на 
достъпно и 
качествено 
здравеопазване
. 

Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020 
 
Областна 
стратегия за 
развитие на 
област Бургас 
2014 – 2020 г. 

6.1 Провеждане на 
работни срещи и 
засилване ролята на 
консултативните 
органи  за 
координиране на 
политиките  
 
 

декември Подобрена 
хоризонтална 
координация 
на 
политиките 
за социално 
и културно 
развитие на 
региона. 

0 бр. срещи и 
заседания на 
консултативните 
органи 
 
0 бр. подписани 
договори и 
меморандуми за  
сътрудничество 

10 бр. срещи и 
заседания на 
консултативните 
органи 
 
1 бр. подписан 
договори или 
меморандум за  
сътрудничество 

6.2 
Институционална 
подкрепа и 
координиране 
провеждането на 
събития в сферата 
на културата 

декември 0 бр. събития 3 бр. събития 

6.2 
Институционална 
подкрепа и 
съдействие пред 
централните власти 
за реализация на 
инициативи и 
проекти за развитие 
на образованието и 
социалните 
дейности. 

декември 0 бр. становища 
и писма за 
подкрепа 

10 бр. становища 
и писма за 
подкрепа 
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Указания за попълване: 
 
  
Колона 1 „Цели за 2014 г.” 
 
В колона 1 посочете целите на Вашата администрация за 2014 г., като ги номерирате.  
 
1. Годишната цел трябва да е съдържателно обвързана със стратегическата цел в колона 2, като осигурява нейното 
постигане без да я възпроизвежда.  
2. Годишната цел трябва да бъде ясна, конкретна, реалистична, обвързана с човешките ресурси и финансовите средства, с 
които разполага Вашата администрация.  
3. Годишната цел е постижима чрез дейности, изпълними в рамките на календарната година. 
4. Освен от стратегическите цели, годишните цели могат да произтичат и от мисията на Вашата администрация във връзка с 
предоставяне на публични услуги. 
 
 
Колона 2 „Стратегически цели” 
 
В колона 2 посочете стратегическата цел, въз основа на която сте формулирали всяка от целите за 2014 г. 
 
Стратегическата цел произтича от: 
- Програмата на правителството 
- Стратегическите документи, които изпълнява Вашата администрация 
- Тригодишната бюджетна прогноза 
 
 
Колона 3 „Стратегически документи” 
 
В колона 3 посочете документа, в който е заложена конкретната стратегическа цел, посочена в колона 2. 
Стратегически документи са стратегиите, политиките, програмите, плановете и концепциите.  
 
 
Колона 4 „Дейности” 
В колона 4 посочете всички дейности, които Вашата администрация планира да осъществи, за да постигне поставените цели 
за 2014 г.   
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Дейностите са действията на Вашата администрация  за постигане на целите за 2014 г. Всяка от целите за 2014 г. може да 
бъде постигната чрез една или повече дейности. Дейностите се осъществяват от звената във Вашата администрация 
(дирекции, отдели, сектори), поради което разпределението на дейностите намира отражение в работните планове на 
служителите.   
 
Колона 5 „Срок” 
В колона 5 посочете месеца на 2014 г, в който Вашата администрация планира да извърши конкретната дейност.  
 
Колона 6 „Очакван резултат” 
 
В колона 6 посочете в какво ще се състои резултатът от Вашата дейност.  
 
Очакваният резултат е ефектът, ползата за обществото от дейностите на Вашата администрация. Очакваният резултат не 
включва рутинната дейност на Вашата администрация, съпътстваща постигането на ежегодните цели като: командировки, 
закупени компютри, обучение на служителите и др.  
 
Колона 7 „Индикатор за изпълнение” 
 
В колона 7 задайте текущите и целевите стойности на индикатора за изпълнение, изразени в цифри, проценти, мерна единица 
и др. 
 
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след дейностите за изпълнение на целите. 
Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%. 
Индикаторът за изпълнение се състои от: 
1. Индикатор за текущо състояние, който показва състоянието на обекта на въздействие преди предприетите от Вас 
дейности.  
2. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие след 
предприетите от Вас дейности.  
 

 
Имена и длъжност на попълващия: Нейка Новакова, Директор на Дирекция “АКРРДС”  
            
 


