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Цели на Общинска администрация Болярово за 2015 г.
отдел “Бюджет и ФСД” и отдел „АПИО”
Цели за 2015 г.

1. Постигане на
финансова стабилност и
устойчиво икономическо
развитие на общината,
осигуряване и ефективно
разходване на
бюджетните и
извънбюджетни средства

2. Повишаване на
ефикасността на процеса
по управление на риска

Стратегически
цели

Подобряване
условията на живот,
социалния климат и
развитие на човешкия
капитал в общината
Създаване на
организационна,
комуникационна и
информационна среда
за ефективно и
прозрачно
функциониране на
администрацията в
съответствие с
принципите и нормите
на ЕС
Повишаване
качеството и
ефективността на

Стратегически
документ

Общински план за
развитие,

План за действие за
изпълнение на
приетата от МС

Дейности

Срок
/месец
през 2015
г./

Очакван
резултат

Развитие на
адекватна и
надеждна вътрешна
система за ФУК ,
съобразена с
принципите на ЗПФ

април

Актуализирана
СФУК

1.Осъществяване
мониторинг за
изпълнение на

Юни
декември

Оценка на
рисковите
области

Индикатор за
изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Утвърдена
Стратегия за
УР и

Оценени
идентифициран
и рискови

1

чрез преоценка на
потенциалните рискове и
набелязване на мерки за
ограничаване на
действието им

публичните финанси

3. Повишаване
ефективността на
предварителния контрол
при поемане на
задължения чрез
подобряване на
правилата и процедурите
по СФУК;

Повишаване
качеството и
ефективността на
публичните финанси

4. Осъществяване на
мониторинг на системите
за финансово управление
и контрол и разработване
на планове за тяхното
подобряване

Укрепване на
управленската
отговорност в
организациите от
публичния сектор

5. Увеличаване на
приходите чрез
увеличаване на

Финансова стабилност
и устойчиво развитие
на община Болярово

Стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол и вътрешния
одит.
Стратегия за
управление на риска

мерките в
Стратегията по
управление на риска
чрез:
оценка на рисковете
при всички
бюджетни звена;
създаване на рискрегистри;
изготвяне на доклади

набелязани
мерки

Извършване на
последващи и
текущи проверки по
спазване на
финансовата
дисциплина

Периодичн
о през
годината

План за действие за
изпълнение на
приетата от МС
Стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол и вътрешния
одит.

1. Изготвяне на
адекватни мерки за
подобряване на
финансовото
управление и
контрол във всички
структури и
дейности, вкл.
второстепенните
разпоредители, в
резултат на
годишното
докладване и
утвърждаване на
план за действието
им.

март

Общински план за
развитие,
План за действие за

Извършване на
проверки относно
установяване

области

2

събираемостта им,
включително и чрез
актуализиране на обема
от задължени лица

изпълнение на
приетата от МС
Стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол и вътрешния
одит.

6. Създаване на
дългосрочна общинска
визия за разходите и
приходите на общината
за най-малко тригодишен
период от време.

Финансова стабилност
и устойчиво развитие
на община Болярово

7.Подобряване на
административния
капацитет на общинска
администрация и
адм.обслужване

Повишаване
качеството на живот на
населението и нивото
на социални услуги

истинността на
декларираните
обстоятелства по
подадените данъчни
декларации;
Продължаване на
взаимодействието с
КАТ и
др.институции за
установяване на
недекларирани
обстоятелства;
Поддържане на
редовни контакти с
ДЗЛ с най-голям
размер на
просрочените
задължения

План за действие за
изпълнение на
приетата от МС
Стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол и вътрешния
одит.
Общински план за
развитие 2014-2020 г.

февруари

1.Разкриване и
функциониране на
център за
административно
обслужване .
2.Повишаване на
квалификацията на
служителите чрез
обучение.
3.Разширяване и
актуализиране на
информацията в уеб
страницата на
общината

•

Брой

Януари
2015 г

Подобряване на
административно
обслужване

През
годината

Подобряване на
административни
я капацитет

иранит

Информиране на
гражданите и
бизнеса

проект

на
реализ

През целия
период

е
и,
подобр
яващи
3

админи
страти
вното и
инфор
мацион
но
обслуж
ване

4

