Цели на администрацията за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Русе
1
Цели за 2009 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2009 г./

1. Интензивно
сътрудничество в
рамките на СЦР и
на регионите на
ЕС за
разрешаване на
общи социалноикономически
проблеми

Устойчиво и
балансирано
развитие на
област Русе

Областна
стратегия за
развитие на
област Русе за
периода 20052015г.

Подготовка,
кандидатстван
е и изпълнение
на съвместни
проекти с
представители
на Общините,
Областите и
НПО от СЦР и
партньори от
Румъния

постоя
нен

2. Оптимизиране
работата на
Областния съвет
за развитие на
област Русе

Устойчиво и
балансирано
развитие на
област Русе

Областна
стратегия за
развитие на
област Русе за
периода 20052015г.

1. Преглед и
оценка на
дейността на
комисиите
подпомагащи
Областния

Март

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за целево
за текущо
състояние
състояние
По-добро
2 бр.
Повишаван
взаимодейств спечелени е с 20% на
ие с
проекти по броя на
представител ОПАК в
спечеленит
и на
процес на е съвместни
Общините,
реализаци проекти
Областните
я
администрац Очакват
ии и НПО от
оценка 1
СЦР и ,
проект по
партньори от ОПРР и 1
Румъния
проект по
одобрени
ОП
съвместни
ТГС“ROпроекти по
BG”
оперативните
програми
Оптимизиран Съществу Редуциране
брой, състав
ващи
и
и функции на комисии
обединяван
съществуващ 22 броя
е на
ите комисии
комисии до
15 броя
1

Закон за
регионалното
развитие

съвет за
развитие
2. Извършване
на междинна
оценка за
реализацията
на Областната
стратегия за
развитие и
съответната й
актуализация

3. Подобряване
на
междуведомствен
ата координация
и осигуряване на
публичност и
прозрачност в
процеса на
планирането,
наблюдението и
оценката при
изпълнението на
стратегиите,
плановете и
Оперативните
програми 2007-

Устойчиво и
балансирано
развитие на
област Русе

Национална
стратегическа
референтна
рамка
Областна
стратегия за
развитие на
област Русе за
периода 20052015г.

Декемв
ри

1. Събиране на Март
информация за
реализираните
проекти в
област Русе,
финансирани
от евро
фондовете и
други
източници,
включително
създаване на
публичен
регистър на
сайта на
Областна

Извършена
оценка на
резултатите,
постигане на
целите и
ефикасността
на
използваните
ресурси за
реализация
на
стратегията и
изготвяне на
актуализация
Създаден
публичен
регистър на
финансирани
те проекти

Не е
актуализи
рана.

Изготвена 1
бр.
междинна
оценка и 1
бр.
актуализаци
я

Не е
извършва
но до
момента

Публикуван
на сайта на
Областна
администра
ция Русе 1
бр.
публичен
регистър
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2013
на ниво област
Русе

4. Повишаване на
гражданската
информираност
по отношение
безопасността на
движението по
пътищата

администрация

Подобряване
безопасностт
а на
движението
по пътищата
на Област
Русе

Програма за
подобряване
безопасността
на движението
по пътищата на
Област Русе
2008-2010,
Национална
стратегия за
подобряване на
безопасността
на движението
по пътищата на
Република
България за

2. Изготвяне на
индикативна
годишна
програма за
планираните
проектни
предложения и
обсъждане в
Областния
съвет за
развитие

Март

Провеждане на
общински и
областни
състезания и
конкурси във
връзка с БД;
Осигуряване
участието на
медиите в
работата на
общинските
комисии по БД
и на
Областната
комисия по

До
декемв
ри

Изготвена
годишна
индикативна
програма за
планираните
проектни
предложения
в област Русе
през 2009 г.

Не е
извършва
но до
момента

Съгласуван
аи
одобрена
на
заседание
на ОСР 1
бр. годишна
индикативн
а програма
за
планиранит
е проектни
предложени
я в област
Русе през
2009 г.
Проведен Провеждане
По-добра
на 2 бр.
о 1 бр.
гражданска
информирано разширен заседания
на
о
ст на
населението заседание Областната
комисия по
на
на Област
Русе относно Областнат безопасност
безопасностт а комисия на
движението
по
а на
движенето по транспорт, по
открито за пътищата,
пътищата
открити за
медии
медии
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периода 20072010 г.
5. Подобряване
на достъпа на
гражданите и
бизнеса до
информация за
предоставяните
от държавната
администрация
услуги

Прозрачна и
почтена
държавна
администрация

Оперативна
програма
„Администрати
вен капацитет”
2007-2013

безопасност на
движението по
пътищата
Ноемв
1.Внедряване
на електронно ри
информационн 2009
о табло в
Областна
администрация
Русе с
информация за
административ
ните услуги,
предлагани от
Областна
администрация
и държавните
структури на
територията на
Област Русе

Подобрен
достъп на
гражданите и
бизнеса до
информация
за
предоставяни
те от
държавната
администрац
ия услуги

Не е
извършва
но до сега

Внедряване
на 1 бр.
електронно
информаци
онно табло
в Областна
администра
ция Русе и 1
бр. система
за
предоставя
не на
информаци
я (Call –
център)

2. Внедряване
на система за
предоставяне
на информация
за
предлаганите
административ
ни услуги от
областните
администрации
и държавните
структури на
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6. Подобряване
качеството на
работа и
оптимизиране
дейността на
ОССЕДВ.

Оптимизиране
на дейността на
ОССЕДВ към
Областна
администрация
– Русе за
провеждане на
националната
политика,
свързана с
етническите и
демографските
въпроси на
територията на
област Русе.

Програма за
работа на
Областния
съвет за
сътрудничество
по етническите
и
демографските
въпроси (20072009 година)

7. Изграждане на
ефективни
партньорства
между всички
заинтересовани
страни за
изготвяне,
кандидатстване и
осъществяване
на проекти по
Националните
програми,
финансирани от

Повишаване на
информираност
та, чрез сайта
на Областна
администрация
– Русе и други
комуникационни
канали, на
членовете на
ОССЕДВ и други
заинтересовани
страни,
работещи за

Програма за
работа на
Областния
съвет за
сътрудничество
по етническите
и
демографските
въпроси (20072009 година)

регионално
ниво (Call –
център) в
област Русе
1.Създаване
на работни
групи към
ОССЕДВ.

до
декемв
ри

2.Актуализация
и
изпълнение на
годишна
програма с
тематични
заседания на
ОССЕДВ.

до
Оказване на
декемв
съдействие и
ри
участие в
организиранет
о на
мероприятия,
популяризиращ
и етническата
идентичност и
култура на
етносите в
област Русе –
арменски,

Повишена
активност и
ангажираност
на членовете
на ОССЕДВ в
провежданет
о на
националнат
а политика,
свързана с
етническите и
демографски
те въпроси на
територията
на област
Русе.
Изградени
нови и
укрепване на
съществуващ
и
партньорства
между
държавната,
местната
власт и
гражданското
общество за
провеждане

Проведен
и1
заседание
на
ОССЕДВ и
1
тематична
среща по
политикат
а за
ромите.

Провеждане
на 2 броя
заседания и
2 тематични
срещи.

Подкрепен Подкрепа
на 4 бр.
и са 2 бр.
проекта
проекта
НПО и/или
общини от
Област
Русе.
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Републиканския
бюджет,
Оперативните
програми,
програма “ФАР”,
програми на
различни
донорски
организации и
други.

8.Повишаване
степента на
информираност
на обществото за
проблемите и
възможностите
на хората с
увреждания

развитието на
гражданското
общество и
интеграцията на
малцинствата,
за
възможностите
за
кандидатстване
с проектни
предложения
пред НССЕДВ,
Националните
програми,
Оперативните
програми,
програма “ФАР”,
донорски
организации и
други.
Недопускане на
дискриминация
по признак
„увреждане”,
осигуряване на
равни
възможности,
пълноценно и
активно участие
във всички
области на
обществения
живот

ромски, турски,
еврейски,
руски и др.

Стратегия за
осигуряване на
равни
възможности на
хората с
увреждания
2008-2015 г.

на активна
политика за
намаляване
на
социалните
различия,
етническата
толерантност
и социалната
търпимост

1.Институцион
ализиране на
Областния
съвет за
социално
включване на
хората с
увреждания

Май
2009г.

По-голяма
ангажираност
на
институциите
при
решаване
проблемите
на хората с
увреждания

8
бр.институ
ции,
участващи
в работата
на
ОССВХУ

5% повече
институции
участващи в
работата на
ОССВХУ

2.Провеждане
на обучения
на хора с

Ноемв
ри
2009г.

Развиване на
умения на
хора с

18
бр.обучен
и през

5% повече
обучени
хора с
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увреждания за
провеждане на
застъпнически
кампании

3.Редовно
провеждане на
заседания и
други
мероприятие
на ОССВХУ

Декемв
ри
2009г.

4. Провеждане Юни
на обучение на 2009г.
служители от
Областна
администрация
за работа с
хора с
увредено
зрение и хора с
намален слух

увреждания
за
формиране и
защищаване
на тези

2008г. по
ключови
компетенц
ии и
компютър
ни умения

увреждания

По-добра
информирано
ст на
жителите на
Област Русе
за
проблемите и
възможности
те на хората
с увреждания

6
бр.провед
ени
мероприят
ия на
ОССВХУ

5% повече
проведени
мероприяти
я на
ОССВХУ

4 бр.
приети и
изпълнени
решения
на
ОССВХУ

5% повече
приети и
изпълнени
решения на
ООССВХУ

По-добро
администрати
вно
обслужване
на хора с
намалени
зрение и
слух.

Няма
служители
, които са
обучени
да
работят с
хора с
намалени
зрение и
слух

5 бр.
служители
, които са
обучени да
работят с
хора с
намалени
зрение и
слух.
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09. Планиране,
организиране,
провеждане и
контролиране
изпълнението на
превантивни
мерки за
недопускане или
намаляването на
последиците от
бедствия в
областта и
създаване на
необходимата
организация за
успешно
изпълнение на
задачите по
защитата на
населението и
националното
стопанство при
възникване на
кризи, бедствия и
аварии.

Устойчиво и
балансирано
развитие на
област Русе

Областна
стратегия
за
развитието
на
област Русе за
периода 2005 –
2015
г.;
Управленска
програма
на
правителството
на Р. България

Постоя
нен

1.Създадена
добра
организация
за
цялостната
дейност
по
защита
на
населението
при бедствия
в областта

60-80%
готовност
за
изпълнени
е на
дейността
по защита
на
население
то при
бедствия
в областта

80-100%
готовност за
изпълнение
на
дейността
по защита
на
населениет
о при
бедствия в
областта

2.Подобряване постоя
дейностите на
нен
функциониране
на Областния
съвет по
сигурност и
управление
при кризи (Обл.
ССУК) на
област Русе и
Щабовете за
координация

2. Подобрена
работа на
Областния
съвет по
сигурност и
управление
при кризи
(Обл. ССУК)
на област
Русе и
Щабовете за
координация

60-80%
ефективно
ст на
работа на
Областни
я съвет по
сигурност
и
управлени
е при
кризи на
област

80-100%
ефективнос
т на работа
на
Областния
съвет по
сигурност и
управление
при кризи
на област
Русе и
Щабовете

1.Своевременн
о издаване
заповеди на
Областния
управител за
организиране
цялостната
дейност по
защита на
населението
при бедствия в
областта,
включително
превантивната
работа,
планирането и
подготовката
за реагиране
на силите и
населението.
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на спасителни
и неотложни
аварийновъзстановител
ни работи,
възникнали на
територията на
област Русе.

10. Повишаване
степента на
информираност
на обществото,
относно
превенцията на
корупцията,
постигане на
прозрачност при
вземане на
управленски
решения чрез
подобряване на
достъпа до
обществена

Превенция на
корупцията чрез
регламентиране
на ясни и
ефективни
правила за
взаимодействие
между
гражданите и
служителите в
администрацият
а, увеличаване
прозрачността
на вземане
на решения на

Програма на
правителството
на европейската
интеграция,
икономическия
растеж и
социалната
отговорност

Провеждане на
информационн
и кампании и
активно
ангажиране на
медиите в
процеса на
повишаване на
информиранос
тта на
гражданите в
областта на
превенцията
на корупцията
и на правата

на
спасителни и
неотложни
аварийновъзстановите
лни работи,
възникнали
на
територията
на област
Русе.

До
Декемв
ри
2009г.

Русе и
Щабовете
за
координац
ия на
спасителн
ии
неотложни
аварийновъзстанов
ителни
работи,
възникнал
и на
територия
та на
област
Русе.
Проведен
Добра
информирано и 1
заседание
ст на
на ООСПК
гражданите
– Русе,
относно
приет
превенцията
план за
на
корупцията и действие
за 2008г.
на правата
Изпълнен
им във
ие от
връзка с
страна на
получаване
ООСПК и
на
от страна
обществена
на
информация

за
координаци
я на
спасителни
и
неотложни
аварийновъзстановит
елни
работи,
възникнали
на
територията
на област
Русе.

Провеждане
на 2 броя
заседания,
приемане
на план за
действие за
2009г.
Изпълнение
на мерките,
заложени в
Програмата
за 2009г. за
изпълнение
на
стратегията
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информация.

управленско
ниво,
повишаване на
общественото
доверие в
институциите,
засилване на
гражданския
контрол.

им във връзка
с получаване
на обществена
информация

Общините
в област
Русе на
мерките,
заложени
в
Програмат
а за 2008г.
за
изпълнени
е на
стратегият
а за
прозрачно
управлени
еи
противоде
йствие на
корупцият
а

за
прозрачно
управление
и
противодей
ствие на
корупцията
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