
Цели на Областна администрация – Стара Загора за 2010 г.
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Цели за
2010 г.

Стратегически 
цели

Стратегиче
ски 

документ

Дейности Срок
/месец 
през 

2010 г./

Очакван 
резултат

Индикатор за 
изпълнение

Индикaтор 
за текущо 
състояние

Индикатор 
за целево 
състояние

1. 
Повишаване 
доверието  на 
бизнеса  и 
гражданите, 
ползващи 
услуги, 
предоставяни 
от 
администрац
ията.

Укрепване  на 
прозрачността  и 
отчетността  в 
работата  на 
Областна 
администрация 
Стара Загора.

Концепция 
за 
подобряван
е  на 
администра
тивното
обслужване 
в  контекста 
на принципа
“едно гише”

Оперативна 
програма 
“Администр
ативен 
капацитет”
 2007-2013.

Провеждане  на 
ежемесечен 
анализ  на 
постъпилите  в 
администрацият
а жалби относно 
лошо 
администриране, 
анализ  на 
анкетни  карти, 
относно 
удовлетвореност
та  на 
потребителите  и 
предприемане 
на  действия  по 
отстраняване  на 
допуснатите 
слабости.

ХІІ.
2010 г.

Повишена 
удовлетвореност 
на  гражданите  от 
изпълнението  на 
предлаганите 
административни 
услуги;
Подобрено 
административнот
о обслужване;
Предприети 
действия,  във 
връзка с получени 
сигнали  за  лошо 
администриране.

80% 100%

Подобряване  на 
административнот
о  обслужване  по 
отношение  на 
качеството  при 

Политика по 
качеството

Регулярна 
актуализация  на 
списъка  на 
административн
ите  услуги  с 

Подобрено и 
качествено 
административно 
обслужване в 
законоустановени
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извършване  на 
административни 
услуги  в 
законоустановени
те срокове.

посочване  на 
всички 
необходими 
документи и срок 
за  извършване 
на  услугата  и 
проверка 
относно пълното 
комплектоване 
на  искането  при 
неговото 
подаване.

те срокове.

2. 
Подобряване 
ефективностт
а  и 
ефикасността 
на  работата 
на 
служителите 
в  Областна 
администрац
ия  Стара 
Загора.

Качествено  и 
модерно 
управление  на 
човешките 
ресурси.

Стратегия 
за 
управление 
на 
човешките 
ресурси  в 
държавната 
администра
ция  2006  – 
2013 г.

Анализ  на 
потребностите 
от  обучение  и 
кариерно 
развитие  на 
служителите.

Мотивиране  на 
служителите  в 
администрацият
а за повишаване 
на 
квалификацията, 
знанията, 
уменията  в 
Областна 
администрация 
чрез 
повишаване  в 
ранг  и длъжност 

XII. 
2010

Оптимизирано 
управление  на 
човешките 
ресурси  в 
администрацията.

-
Повишена 
ефективност  и 
професионализъм 
в  работата  на 
областна 

70% 100%
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при  наличие  на 
другите 
законоустановен
и условия.

администрация 
Стара Загора. 

Обучени 
служители с 
повишена 
професионална 
квалификация 
Укрепен 
административен 
капацитет.

3. 
Оптимизиран
е  на 
взаимодейств
ието  между 
областния 
управител  и 
органите  на 
местното 
самоуправле
ние  и 
местната 
администрац
ия,  както  и 
ръководители
те  на 
деконцентрир
аните 
структури  на 
изпълнителна

Устойчиво  и 
балансирано 
развитие  на 
област  Стара 
Загора.

Национална
та стратегия 
за 
регионално 
развитие на 
Република 
България за 
периода 
2005 – 2015 
г. 

Провеждане  на 
работни срещи с 
кметовете  и 
председателите 
на  общинските 
съвети  на 
територията  на 
областта,  във 
връзка  с 
осъществявания 
от  областния 
управител 
административе
н  контрол 
спрямо  техни 
актове  и 
действия  с 
посочване  и 
отстраняване  на 
несъответствият
а,  възникващи в 

ІX. 
2010 
год.

-  Подобрена 
координация  и 
взаимодействие 
между  всички 
заинтересовани 
страни.

-  Засилване  на 
взаимодействието 
между 
държавната  и 
местната  власт, 
структурите  на 
гражданското 
общество  и 
бизнеса  за 
насърчаване  и 
привличане  на 
инвестиции.

60% 100%
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та  власт  на 
територията 
на областта.

процеса  на 
работа.

Провеждане   на 
регулярни 
заседания  на 
Областните 
съвети  и 
комисии, 
създадени  към 
областния 
управител.

4.  Създаване 
на  по-добри 
възможности 
за 
провеждане 
на 
регионалната 
политика  на 
областно 
ниво.

Реализиране 
политиката  на 
регионално 
развитие  чрез 
повишаване 
ролята  и 
подобряване 
капацитета  на 
областна 
администрация.

Национална 
стратегия за 
развитие

Актуализация  на 
стратегически 
планови 
документи

ІХ.
2010 
год.

Актуализиран  РП 
на  Югоизточен 
район  за 
планиране  и 
областната 
стратегия  за 
развитие, 
подобряващи 
условията  за 
реализиране  на 
регионалната 
политика  на 
областно  и 
регионално ниво.

50% 100%


