МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-гр.ВАРНА

УТВЪРЖДАВАМ:
/п/
инж. ГЕОРГИ БАЛТАДЖИЕВ
ДИРЕКТОР ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВАРНА

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2012 г.
/ УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-12-10-72/08.02.2012 г./

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВАРНА
Индикатор за изпълнение
Цели за 2012 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок /месец
през 2012 г./

1
1. Подобряване
координацията на областната
дирекция "Земеделие", във
връзка с дейностите по
прилагане на Програмата за
развитие на селските райони
(ПРСР) за периода 2007 2013 г.;

2
Прилагане на Общата
селскостопанска
политика на
Европейския съюз
(ОСП на ЕС) на
територията на област
Варна

3
Програмата за
развитие на
селските
райони (ПРСР)
за периода
2007 - 2013 г.;

4
Съдействие за
прилагане на добрите
земеделски практики
от
земеделските
производители;

5
Постоянен

2.Укрепване на
взаимодействието с
регионалните звена на

Развитие на
ефективен и
конкурентноспособен

Програма на
Провеждане на
правителството регулярни срещи,
за европейското съвещания, съвместни

Постоянен

Очакван резултат

6
Добра
информираност и
повишени знания на
земеделските
производители.
Ефективно
усвояване на
държавните помощи
и европейските
средства по
СЕПП /директните
плащания/.
Ак ти вно и
усп ешно
вз аим оде йс тв ие

Индикатор за
текущо
състояние

Брой
проведени
срещи,
семинари и
разяснителни
кампании.
( 50%)

Брой регулярни
срещи,
съвещания,

7

Индикатор за
целево
състояние
(заложен в
началото на
2012 г.)
Постигане на
високо ниво на
европейско
качество и
стандарти на
( 100% )

Реализирани
регулярни
срещи,

Отговорни
структури

8
Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”

Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”

останалите второстепенни
разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на
земеделието и храните на
територията на съответната
област.

аграрен
сектор в
условията на
членството в
Европейския
съюз

3. Усъвършенстване на
процеса на предоставяне на
услуги по електронен път
чрез поетапно въвеждане
на електронно
управление в
администрацията в
съответствие с Общата
стратегия за електронно
управление в Република
България /2011-2015 г./
4. Подобряване
функционалността на сайта
на ОД”Земеделие”-Варна, с
цел предоставяне на попълна и полезна информация
на потребителите на услуги и
гражданите.

Предоставяне
по електронен
път на по-голям брой
качествени,
икономически
ефективни и
лесно
достъпни
административни
услуги на
гражданите
Отговорна и
прозрачна
администрация

5.Достъпна и прозрачна
администрация

Отговорна
администрация,
насочена с лице към
хората.

6.Оптимизиране на

Ефикасност и

развитие на
България 20092013 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20072013 г.
Обща стратегия
за електронно
управление в
Република
България /20112015 г./

дейности и
мероприятия, с цел
обмен на информация
и сътрудничество.

съвместни
дейности и
мероприятия
( 20% )

съвещания,
съвместни
дейности и
мероприятия
( 100% )

Внедряване на
система за
електронен
документооборот на
всички звена за
административно
обслужване.
Провеждане на
обучения на
служителите.

Постоянен

Създаване на
условия,
улесняващи
достъпа до
административните
услуги.

Брой
предоставени
услуги и по
електронен
път.
( 10% )

Въведени
електронни
услуги ( 50% )

Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”

Обща стратегия
за електронно
управление в
Република
България /20112015 г./
Програма на
правителството
за европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма на
правителството
за европейското
развитие на
България 20092013
г.Оперативна
програма
Администрати
вен капацитет
(ОПАК)
Програма на

Поддържане на
постоянно ниво на
актуалност на
информацията

юни 2012г.

Под обр ена
инф орм иран ос т
на
общ ес т вено ст та
за рол ята ,
мис ия та и
отг ов орно ст и те
на О бла стн ат а
дире кц ия
„ Зем едел ие ”Ва рна

Функционалнос
т на сайта
( 60%)

Постигнато
ниво на
информиранос
т ( 100% )

Д”АПФСДЧР”

1.Организиране на
изнесени приемни дни
на Директора на
ОД”Земеделие”-Варна
2.Предоставяне на
медиите информация
за агрономическите
дейности на
територията на
Област Варна.

Постоянен

По виш ав ане н а
дове ри ет о на
гражд ани те в
инс ти ту ци ят а

1.Брой
изнесени
приемни дни
- 2 бр.

1Брой
изнесени
приемни дни
- 10 бр.

Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”

2.Предоставен
а информация
( 0% )

2.Предоставен
а информация
( 100% )

1.Актуализиране на

Постоянен

50%

100%

1.Оптимизиране на

Д”АПФСДЧР”
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Системата за финансово
управление и контрол
(СФУК).

ефективност при
управление на
финансовите ресурси

7.Осигуряване на
необходимите знания и
умения на служителите, чрез
повишаване на
квалификацията им.

Изграждане на
административен
капацитет,
повишаване
ефективността и
ефикасността при
управление на
човешките ресурси

8.Усъвършенстване на
процесите по стопанисване,
управление, разпореждане и
актуване на имотите от
държавния поземлен фонд (
ДПФ )

Ефективно
управление на земите
от ДПФ

правителството
за европейското
развитие на
България 20092013
г.Оперативна
програма
Администрати
вен капацитет
(ОПАК)
Програма на
правителството
за европейското
развитие на
България 20092013
Стратегически
цели на

системата за
финансово
управление и
контрол.
2. Плановост и
системност в процеса
на наблюдение и
оценка на системата.
План за обучение на
служителите.
Участия в обучения,
курсове, семинари и
др.

Постоянен

Програма на
правителството
за европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20072013 г.

1.Актуализиране на
регистъра на на
имотите от ДПФ
2.Предложения за
издаване на АДС за
земите от ДПФ, които
не са актувани.
3.Провеждане на
търгове за продажба,
отдаване под наем и
аренда.
4. Предявяване на
искания по чл. 34, ал.
8 ЗСПЗЗ по
отношение на
неправомерно
ползваните
земеделски земи от
ДПФ и издаване на

Постоянен

Института по
публична
администрац
ия (ИПА.)

разходите и
осъществяване на
ритмичност при
събирането на
приходите.
2.Повишаване на
административния
капацитет.
3.Актуализиране на
документи.
Развитие на
човешкия капитал
на
администрацията.
Придобити и
усвоени нови
знания и умения.
Подобряване на
системата за
управление на
човешките ресурси.
Повишен
административен
капацитет.
Зако носъ об ра зн
ост и
целе съо бра зно с
т п ри
упр авл ени е на
държа вна та
соб ст ве нос т.

ГД”АР”

Проведени
обучения –
30% обучени
служители

Проведени
обучения –
70% обучени
служители

Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”

50%

100%

Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”
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9.Прилагане на схемата за
държавната помощ
„Намалена акцизна ставка
върху газьола , използван
при първичното
селскостопанско
производство, чрез
използване на система от
ваучери”

Установяване на
прогнозния годишен
разход на гориво
(първоначалните
индивидуални квоти)
за всеки един
земеделски
производител, на
първия етап на
прилагане на
държавната помощ.
Предоставяне на
ваучери на
земеделските
производители на два
етапа на базата на
първоначални и
окончателни годишни
индивидуални квоти
за гориво.

10.Повишаване контрола,
качеството и количеството на
извършената работа, във
връзка с изпълнението на
обектите, свързани с
дейността на дирекция
"Хидромелиорации" в МЗХ,
включително на обектите по
чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ на
територията на област
Варна.
11.Оптимизиране на
системата за събиране на
счетоводна информация за

Прилагане на Общата
селскостопанска
политика на
Европейския съюз
(ОСП на ЕС) на
територията на област
Варна

Устойчиво
функциониране и
гъвкавост на

заповеди за
изземване.
5.Сключване на
договори за продажба,
наем и аренда след
проведени процедури.
Програма на
1.Разяснителна
правителството кампания за
за европейското промените в
развитие на
нормативната уредба.
България 2009- 2. Уведомяване на
2013 г.
правоимащите лица
Програма за
за депозиране на
развитие на
необходимите
селските
документи.
райони 20073. Предоставяне на
2013 г.
ваучери за гориво на
земеделските
производители в
размер 60 на сто от
отстъпката на акциза
по първоначалната
индивидуална квота,
определена по реда
на чл.47в, ал.6 от
Закона за
подпомагане на
земеделските
производители(ЗПЗП )
Програмата за
Оказване на
развитие на
съдействие за
селските
издаване на скици ,
райони (ПРСР) данъчни оценки и
за периода
други документи, с цел
2007 - 2013 г.;
подпомагане на
процесите по актуване
на
хидромелиоративните
съоръжения.
Програмата за
развитие на
селските

1.Събиране,
обработване и
изпращане в МЗХ на

от 1
февруари до
15 март 2012
г.

Установяване на
първоначалните
индивидуални квоти
за всеки един
земеделски
производител, с цел
ефективно
усвояване на
държавната помощ,
съобразно
обработваемите
площи по видове
култури,
отглежданите
животни по видове
и годишното
потребление на
гориво.

0%

100%

Д”АПФСДЧР”
ГД”АР”

Постоянен

Оп тим и зир ане
на
хид ром ели ора т и
вна та
инф рас тр ук ту ра
за еф ект и вно
из пол зв ане н а
водн ит е р ес ур си

10%

100%

ГД”АР”

Етапно
25.01.2012г.
30.03.2012г.

Създ ав ане на
баз а д анни ,
съдържа щ и

10%

100%

ГД”АР”
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доходите и икономическата
дейност на земеделските
стопанства и на изградената
аростатистическа система на
територията на Област
Варна

изградената
аростатистическа
система и на
Системата за
земеделска
счетоводна
информация ( СЗСИ)

райони (ПРСР)
за периода
2007 - 2013 г.;

12. Оптимизация на
процесите по извършване на
регистрация в СИЗП/ ИСАК
на земеделските стопани и
ползваните от тях
земеделски площи за
кандидатстване по схеми и
мерки, свързани с плащане
на площ, както и по други
схеми и мерки по ОСП на ЕС.
Срочно предаване на
данните в електронен вид в
Министерството на
земеделието и храните за
обобщаване и подаване в
Държавен фонд "Земеделие"
- Разплащателна агенция.

Превръщане на
земеделието в
привлекателен
бизнес, осигуряващ
висок жизнен стандарт
на заетите, чрез
стабилизиране и
нарастване на
доходите от дейността
им.

Програма на
правителството
за европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма за
развитие на
селските
райони 20072013 г.

данни за
функционирането на
СЗСИ;
2. Събиране,
обработване и
изпращане в МЗХ
информация при
провеждането на
периодични и
еднократни
статистически
изследвания в
областта на
земеделието,
възложени от МЗХ.
1.Създаване и
поддържане на
регистри, свързани
със Системата за
идентификация на
земеделските
парцели (СИЗП) и
други регистри,
необходими за
дейността на
министерството;
2. Организиране
поддържането на
данните в СИЗП в
актуално състояние,
включително чрез
проверки и измерване
на място.

11.04.2012г.
31.12.2012г.
и
тримесечни
отчети за
извършената
работа в
срок до 15
число н
месеца
следващ
отчетния
период

обек т ивн а,
посл едо ва телн а
и с ра вни ма
инф орм ац ия за
раз ви т ие то н а
отр асъл а

1 март – 9
юни 2012г.

Актуализация на
базата данни
"Физически
блокове" на СИЗП

0%

100%

ГД”АР”

Съгласувал: ...................................Дата: 07.02.2012 г.
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