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Цели на администрацията за 2018 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Разград
Цели за 2018 г.

1. Подобряване
защитата,
управлението и
разпореждането с
недвижими имоти
държавна
собственост

Стратегически
цели

Ясна перспектива
за развитието на
гражданското
общество и
бизнеса

Стратегически
документ

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на Р
България

Дейности

1. Разглеждане на
постъпили заявления
за разпореждане с
имоти ДС от Комисията по чл.74 от ППЗДС
и преценка на тяхната
законосъобразност.

Срок

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Очакван резултат

Повишена
ефективност при
управлението и
разпореждането с
имоти държавна
собственост.

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние

Индикатор
за целево
състояние

Разгледани от
комисията всички
преписки,
свързани с
управление и
разпореждане с
имоти и вещи ДС

Бр.
протоколи
на
комисията и
бр.
разгледани
преписки,
свързани с
управление
и
разпорежда
не с имоти
и вещи ДС

2. Разглеждане на
постъпили преписки
по управление с имоти
и вещи ДС.

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

3. Разглеждане на
постъпили преписки
по придобиване и
разпореждане с имоти
и вещи ДС.

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

4. Разглеждане на
постъпили преписки
по надзор и актуване
на имоти ДС

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

5. Издаване на копия
на документи от архив
“Държавна
собственост”

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

6. Издаване на
удостоверение,
относно статута на
недвижим имот

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Повишен контрол
при вземане на
решения при
управление с
имоти и вещи ДС,
съобразно тяхната
законосъобразност
и целесъобразност

Разгледани
всички преписки,
свързани с
управлението на
имоти и вещи ДС

Бр.
разгледани
и решени
преписки по
видове,
свързани с
управление
то на имоти
и вещи ДС

Срочно
обслужване на ФЛ
и ЮЛ, имащи
правен интерес от
снабдяване с
удостоверение,
относно статута на
недвижим имот

Извършване на
проверка за
наличие на правен
интерес и
законосъобразнос
т по подадени
заявления за
издаване на
удостоверение,
относно статута
на недвижим имот

Бр.
обработени
заявления
по видове за
издаване на
удостоверен
ие, относно
статута на
недвижим
имот

2. Прозрачно
административно
обслужване.

Поддържане
на високо ниво на
административнот
о обслужване

Спазване на
законовите срокове
Наредба за
административн
ото обслужване

Постоянен

Повишаване на
удовлетвореността

Актуализиране на
административните
услуги на ОА в
съответствие със
СУНАУ.

на гражданите
и бизнеса при

Нула
броя
просрочени
преписки

Нула
броя
просрочен
и
преписки

нула броя
просрочени
преписки

3. Осъществяване
на ефективен
контрол по
законосъобразността на актовете
и действията на
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация.

Спазване на
върховенството на
закона като основа
за
възстановяването
на
справедливостта и
като
задължително
условие за добрата
бизнес- и
публична среда

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на РБ

1. Контрол за
законосъобраност на
актовете на органите
на местното
самоуправление.

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Установяване на
незаконосъобразните решения
на общинските
съвети и
недопускане на
изпълнението им

Изготвени
становища по
всички постъпили
решения на
общинските
съвети.
Изготвяне на
заповеди за
връщане на
незаконосъобразн
ите решения за
ново обсъждане
или за
оспорването им
по съдебен ред.

Изготвяне
на регистър
на
незаконосъо
бразните
решения на
ОбС,
реакцията
по тях и
крайния
резултат от
контрола

4. Оказване на
подкрепа при
реализирането на
НПЕЕМЖС

Гарантиране на
националната и
енергийната
независимост на
Р България

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на Р
България

1. Събиране,
обобщаване,
извършване на
контрол и
предоставяне на
информация на
управляващия орган

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Обезпечаване
усвояването на
максимален ресурс

Осъществен
контрол и
подписани
тристранни
договора

Бр.
тристранни
договори и
бр.
проверки на
референтни
стойности
по открити
процедури
и договори
по ЗОП

5. Засилване на
ефективността на
действащите съвети
и комисии при
провеждане на
политиките на
регионално ниво

Повишаване на
жизнения
стандарт в
България чрез
осигуряване на подобри условия на
живот за хората

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на РБ

1.Създаване на
благоприятна жизнена
среда и подобряване
качеството на живот в
региона

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Активност при
реализирането на
секторните
политики

Проведени
заседания на
съвети и комисии

Бр.проведен
и заседания
и
реализиран
и решения

2.Координация при
изготвяне на планове
за реализация на
национални
стратегически
документи на
регионално ниво,както
и при осъществяване
на мониторинг
3.Организация и
подпомагане на
процеса по изготвяне
Междинна оценка на
Областната стратегия
за развитие 2014-2020
г. на област Разград

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Обобщаване,
систематизиране и
анализиране на
информацията

Изготвени
регионални
стратегии,
планове,
оценки,анализи,
доклади

Бр.
планови,
отчетни и
аналитични
документи

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

6. Успешно
стартиране и
подобряване на
координацията по
кандидатстване и
изпълнение на
проекти по
оперативните
програми за периода
2014-2020 г.
7.Координиране
на политиките за
младежта в сферата
на образованието,
здравеопазването,
социалната защита,
културата, спорта
и гражданската
активност в област
Разград

Ефективно и
прозрачно
усвояване на
европейските
средства

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на РБ

1. Подкрепа на
Постоянен
общините,
Дирекция
териториалните
АКРРДС
структури, бизнеса и
НПО при изготвяне ,
кандидатстване и
реализация на проекти.

Съдействие на
заинтересованите
страни при
кандидатстване и
реализация на
проекти

Осъществявяне на
подкрепа

Създаване на
благоприятни
условия за
пълноценното
личностно
развитие на
младите хора
в България

Национална
стратегия за
младежта 20122020

Разработване на
Областен план
за младежта за
2018 г.

Февруари
2018 г.

Разработен и
утвърден от
Областния
управител
Областен план за
младежта за
2018 г.

. Разработен и
утвърде
н от
Областния
управител
Областен план
за
младежта за
2013г.

8. Утвърждаване и
развитие на
културата като
национален
приоритет и
провеждане на
балансирана
регионална
културна политика

Гарантиране на
социалните права
на гражданите и
провеждане на
социална
политика, която
подпомага
уязвимите групи и
безработните

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на РБ

1. Изготвяне на
културен календар
(КК) за мероприятията
в областта.

Февруари
2018 г.
Дирекция
АКРРДС

Популяризиране
на културни
инициативи,
традиции и
достигане на
информацията до
гражданите

Културен
календар

2.Оказване на
съдействие и
координация при

Постоянен
Дирекция
АКРРДС

Създаване на
благоприятни
условия за

Оказано в срок
съдействие за
провеждане на

Реализиран
а
практическа
подкрепа

Изготвен и
публикуван
КК

Бр. на
оказано
съдействие
за

провеждане на
културни инициативи

развитие на
национални и
културния живот в регионални
областта
инициативи

провеждане
на местни,
национални
и
регионални
инициативи

