Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Видин

1
Цели за 2009 г.

1. Подобряване
състоянието на
инфраструктура
та в област
Видин и целево
опазване на
околната среда.

2
Стратегически
цели

1.1.Превръщане
на област Видин
в съвременен
транспортен и
комуникационен
център с
национално и
международно
значение.
1.2.Опазване и
подобряване
състоянието на
околната среда
в съответствие с
европейските
стандарти.
Подкрепа на
мерки на

3
Стратегичес
ки документ

Областна
стратегия за
развитие на
област
Видин 20052015

4
Дейности

 Осъществяване
на координация и
съдействие за
реализиране на
политиката и
дейностите в
областта на
инфраструктурата и
опазването на
околната среда на
територията на
областта;
 Разработване,
партньорство и
оказване на
съдействие при
изготвяне и
изпълнението на
проекти в областта
на

5
Срок
/месец
през
2009 г./

6
Очакван
резултат

Декември
2009г.

 Подобрена
техническа
инфраструк
тура;

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
(2008г.)

Индикатор за
целево
състояние

 Км

 Км
рехабилитира- рехабилитирана пътна мрежа на пътна мрежа
– 406 км;
– 200 км;

 Км основен
 Км основен
 Устойчи- ремонт на пътна ремонт на пътна

во
мрежа – 11 км;
управление
 Бр. оценки на
на околната
въздействието
среда;
върху околната
 Ефектив- среда и ОВОС но
12;
усвояване
 Бр. изготвени
на средства
проекти (пътна
по
инфраструктура
Оперативни
, околна среда)те
19;
програми,
свързани с
 Бр. ВиК

мрежа – 10 км;

 Бр. оценки на

въздействието
върху околната
среда и ОВОС10;

 Бр. изготвени

проекти (пътна
инфраструктура
, околна среда)15;

 Бр. ВиК
1

международно
ниво за
преодоляване
на регионални и
глобални
екологични
проблеми.

инфраструктурата и
опазването на
околната среда;

 Предоставяне на
информация на
заинтересованите
страни за
възможностите за
финансиране на
проекти в областта
на
инфраструктурата и
опазването на
околната среда;

техническата
инфраструк
тура и
околната
среда;

проекти - 23.

проекти - 16.

 Успешни

партньорства при
изготвяне и
изпълнение
на проекти.

 Координиране
дейността на
органите на
изпълнителната
власт и на техните
администрации на
територията на
областта и
взаимодействието
им с местната власт
за постигане на
заложената цел;
 Осигуряване на
съответствие между
националните и
местните интереси
в областта на
инфраструктурата и
2

опазването на
околната среда;

 Разработване и
координиране на
изпълнението на
стратегии, планове
и програми на
територията на
областта;
 Партниране с др.
региони и
международни
организации при
разработване и
управление на
проекти.
2. Подобряване
качеството на
живот в област
Видин чрез
намаляване на
вътрешно
областните
различия.

2.1. Повишаване
жизнения
стандарт на
населението на
област Видин,
чрез
стимулиране на
социално –
икономическото
развитие на
областта.
2.2. Развитие на
териториалното

Областна
стратегия за
развитие на
област
Видин 20052015

 Създаване на

възможности за
активно привличане
на местни и
чуждестранни
инвеститори;

 Насърчаване на

сътрудничеството и
активно участие на
всички
заинтересовани
страни – общини,
регионални
държавни

Декември
2009г.

 Увелича-

ване на
инвестициите в
областта;

 Ефективно
усвояване
на средства
от Европейските
фондове;

 Бр.

 Бр.

 Бр.

 Бр.

разработени
проекти – 9;
разработени
стратегически
и планови
документи –
46.

разработени
проекти – 5;
разработени
стратегически
и планови
документи –
10.

 Подобря3

и
трансграничното
сътрудничество
за постигане на
балансирано и
устойчиво
развитие.

структури, бизнес,
неправителствени
организации в
инициативи за
развитие на
областта;

ване на
сътрудничеството
между
институциите.

 Разработване на

стратегически
документи и
проекти на
областно ниво за
подобряване на
партньорството и
развитието на
региона;

 Стимулиране на

консултативния и
координационен
механизъм за
изпълнение на
секторните
регионални
политики;

 Насърчаване на
вътрешнорегионалн
ото и
междурегионалното
сътрудничество и
обмена на добри
практики;
 Дейности,
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насочени към
ефективното
усвояване на
средствата от
Европейските
фондове;
3.Предприемане
на
целенасочени
действия в
сферата на
здравеопазване
то, заетостта,
социалните
услуги,
образованието и
културата с цел
подобряване на
обслужването в
съответните
сфери.

3.1.Изграждане
и развитие на
съвременна
социална
инфраструктура.
3.2.Стабилизира
не и
увеличаване на
трудовата
заетост,
намаляване на
бедността и
социалния риск.

Областна
стратегия за
развитие на
област
Видин 20052015

 Осъществяване

на координация и
съдействие за
осъществяването
на политиката и
дейностите в
социалната
сферата, културата
и образованието;

 Разработване,
партньорство и
оказване на
съдействие при
проекти, насочени
към подобряване на
здравеопазването,
заетостта,
социалните услуги,
образованието и
културата;
 Предоставяне на
информация на
заинтересованите
страни за

Декември
2009г.

 Модерна
социална
инфраструктура в
областта;
 Подобрено качество
на
социалните
услуги и
дейности;
 Повишен
социален
стандарт;
 Съвре-

менна
културна
среда.

 Бр. проекти
за
подобряване и
модернизиране
на материалнотехническата
база в
здравните
заведения – 5;

 Бр. проекти
за
подобряване и
модернизиране
на материалнотехническата
база в
здравните
заведения – 3;

 Бр. проекти

 Бр. проекти
за
подобряване и
модернизиране на
материалнотехническата
база в
образованието,
спорта и
културата – 15;

за
подобряване и
модернизиране на
материалнотехническата
база в
образованието
, спорта и
културата –
19;

 Бр. проекти
за домове и
центрове за

 Бр. проекти
за домове и
центрове за
уязвими

5

възможностите за
финансиране на
проекти;

уязвими
целеви групи –
18;

 Координиране

 Бр.

дейността на
органите на
изпълнителната
власт и на техните
администрации на
територията на
областта и
взаимодействието
им с местната власт
за постигане на
заложената цел;

реализирани
културни
събития- 43.

целеви групи –
5;

 Бр.
реализирани
културни
събития – 50.

 Осигуряване на

съответствие между
националните и
местните интереси
в областта на
здравеопазването,
заетостта,
социалните услуги,
образованието и
културата;

 Разработване и
координиране на
изпълнението на
стратегии, планове
и програми на
територията на
областта;
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 Партниране с др.
региони и
международни
организации при
разработване и
управление на
проекти.
4. Инвестиции в
човешките
ресурси и
изграждане на
съвременна
институционалн
а среда чрез
качествено
административн
о обслужване и
развитие на
електронното
управление.

4.1.Подобряване
на
обслужването
на физическите
и юридическите
лица в ОА
Видин, в това
число чрез
внедряване на
електронно
управление.

Областна
стратегия за
развитие на
област
Видин 20052015;
ОП„Админис
тративен
капацитет”.

 Участие в

разработването и
внедряването на
електронните
услуги в ОА Видин;

 Внедрен

n/a

 Работещ

модел на еобласт;

модел на еобласт – 1бр.;

 Обучени
служители
за поефективно
обслужване
;

 Разработени
вътрешни
правила за
електронен
документообор
от – 1бр.;

вътрешни правила
за документооборот
на електронни
документи.

 Разработени
правила за
електронен
документоо
борот;

 Разработена
информационн
а система за
управление на
ПЧП – 1бр.;

 Участие в

 Повишен

 Обучение на
служителите от
администрацията за
по-добро
обслужване;
 Разработване на

4.2.
Подобряване
ефективността
на управлението
чрез създаване
на условия за
прилагане на
публично-частно
партньорство.

Декември
2009г.

разработване на
типова
информационна
система за
управление на ПЧП;

капацитет и
умения на
експерти от
ОА Видин
за
прилагане

 Разработени
вътрешни
правила за
ПЧП – 1бр.
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 Осигуряване на

база данни за
разработване на
унифицирана
секция за ПЧП на
интернет
страницата на ОА
Видин;

 Разработване на
вътрешни правила
за ПЧП.

на ПЧП;

 Създаден

и по-добри
и прозрачни
условия за
изграждане
на
партньорства;

 Уеднаквени
процедури и
документи
за ПЧП;
 Популяризирани
възможности и
ползи от
ПЧП.

8

