ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2009 Г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ –ТЪРГОВИЩЕ
1
Цели за 2009 г.

2
Стратегически
цели

1. Осигуряване
на заетост и
социална
интеграция
на
безработни
лица и хора с
увреждания

Създаване на
необходимите
условия за
икономически
растеж, за
подобряване
качеството на
живот и
социален
просперитет,
съобразно
потребностите и
очакванията на
местната
общност.

2. Координация
и контрол по
изпълнение
на
национални
програми ,

Създаване на
необходимите
условия за
икономически
растеж ,за
подобряване

3
Стратегическ
и документ

НП „От
социални
помощи към
осигуряване на
заетост”
НП „Заетост и
професионалн
о обучение на
хора с трайни
увреждания „

Актуализирана
програма на
правителствот
о на
европейската
интеграция,

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2009 г./

Изготвяне и
реализиране на
проект по НП
„СПОЗ”

І - ХІІ

Реализиране на
проект по НП
ЗПОХТУ”

ІХ.2008 г
- ІХ 2010
г.

1.Актуализиране
съставите на
постоянно
действащите
съвети и комисии
към областния

ХІІ

6
Очакван
резултат

Разкриване на
работни места
в общополезни
дейности
Повишаване
качеството на
живот на
рискови групи
лица

Действащи
съвети и
комисии

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо
за целево
състояние състояние
към
01.01.2009
г.
5 бр.
наети
лица
0 бр. наети
лица

1 бр. наети
лица

0 бр.
неактуализ
и
рани
състави
0 бр.

1 бр.
наети
лица

4 бр.
актуализи
рани
състави
4бр.
проведени
1

стратегии и
планове

3. Участие като
партньори
и/или целеви
групи в
проект/и по
Оперативнит
е програми

4. Актуализиран
е на
Областната
стратегия за
развитие,
съгласно
Закона за
регионалното
развитие

качеството на
живот и
социален
просперитет,
съобразно
потребностите и
очакванията на
местната
общност;
Създаване на
необходимите
условия за
икономически
растеж, за
подобряване
качеството на
живот и
социален
просперитет,
съобразно
потребностите и
очакванията на
местната
общност.
Устойчиво и
балансирано
регионално
развитие на
област
Търговище

5. Председател- Устойчиво и

икономическия
растеж и
социалната
отговорност

ОП
«Администрат
ивен
капацитет»
ОП
«Черноморски
бассейн»
ОП
«Регионално
развитие»

Национална
стратегия за
регионално
развитие

Национална

проведени
заседания

заседания

Реализиран/и
проект/и по
Оперативна
програма.

0
реализира
ни проекта
по ОП през
2009

2
реализира
ни проекта
по ОП
през 2009

VІІІ

Актуализирана
Областна
стратегия за
развитие

Неактуали
зирана
Областна
стратегия
за
развитие

Актуализи
рана
Областна
стратегия
за
развитие

VІІ - ХІІ

Действащ РСР

0

2

управител.
2.Провеждане на
заседания.

Дейности по
реализацията на
проект/и

Събиране на
информация,
анализиране,
изготвяне на
проект на Обл.
стратегия за
развитие,
приемане от
Областния съвет
за развитие
Организиране и

І - ХІІ

2

стване на
Регионалния
съвет за
развитие на
СИР

балансирано
регионално
развитие на
област
Търговище

Устойчиво и
балансирано
6. Създаване на
регионално
регистър на
развитие на
военните
област
паметници
Търговище
7. Повишаване
активността
на Областния
обществен
съвет
за
противодейст
вие
на
корупцията и
засилване
ролята
и
функциите му

Законосъобразно, ефективно и
ефикасно
управление,
непрекъснато
усъвършенства
не
и
повишаване на
доверието
на
обществото към
държавните
институции , в
т.ч. борба и
противодействие
на
корупцията

8. Попълване и
публикуване

Прозрачност и
почтеност в

стратегия за
регионално
развитие
Регионален
план за
развитие на
СИР

Национална
стратегия за
регионално
развитие

Актуализирана
програма на
правителствот
о на
европейската
интеграция,
икономическия
растеж и
социалната
отговоронст

Актуализирана

провеждане на
заседания на
РСР на СИР през
втората половина
на 2009 година

Организация,
създаване и
поддържане на
регистър на
военните
паметници в
област
Търговище
-актуализиране
на състава на
съвета
- актуализиране
на правилника за
дейността и
функциите на
съвета
Свикване и
провеждане на
заседания на
ООСПК

на

Изготвяне
вътрешни

на СИР

ІІ-ХІІ

ІІ , VІІ,
ХІІ

ІІ

Създаден
регистър на
военните
паметници

проведени
заседания
под
ръководст
вото на
област
Търговище

проведени
заседания
под
ръководст
вото на
област
Търговищ
е

Липсва
регистър
на
военните
паметници
-0

Създаден
регистър
на
военните
паметници
-1

- укрепване на 0 бр.
държавността проведени
и повишаване заседания
на доверието в
държавните
институции

3 бр
проведени
заседания

Укрепване на
държавносттта

3

на
декларациите
за конфликт
на
интересите и
публикуване
на
информация
за дейността
на
администрац
ията
на
интернет
страницата
ни
и чрез
медиите

9. Актуализира
не
на
вътрешните
правила
за
администрати
вно обслужване

дейността на
администрация
та

програма на
правителство
то на
европейската
интеграция,
икономическия
растеж и
социалната
отговороност;
Концепция за
подобряване
на
административ
ното
обслужване в
контекста на
принципа
„едно гише”

Качествено и
модерно
административн
о обслужване ,
основано на
принципите на
законосъобразно
ст прилагащо
добрите
европейски
практики

Актуализирана
програма на
правителствот
о

правила
за
прилагането
на
ЗПРКИ
Изпълнени
е на дейностите
по ЗПКИ
Публикуван
е на Доклада за
дейността
на
администрацията
от 2008 г.
периодично
информиране на
медиите относно
дейността ни
-

Разработване и
утвърждаване на
нови правила и
процедури
за
административни
те услуги

Програма за по
- подготовка за
добро
въвеждане
на
регулиране
електронни
услуги
Стратегия за
-облекчаване на
електронно
правилте3лств административни
услуги
о
Концепция за

и повишаване
на доверието в
държавните
институции
чрез
прозрачност
при вземането
на управленски
решения

Перио
дично

Усъвършенств
ане на
административ
но обслужване
Облекчаване
на
процедурите

0 бр.
жалби
срещу
лошо
администр
а-тивно
обслужван
е

0 бр.
жалби
срещу
лошо
администр
ативно
обслужва
не

4

подобряване
на
административ
ното
обслужване в
контекста на
принципа
„едно гише”

10. Партньорство Прозрачност и
по проект по почтеност в
ОПАК
дейността на
администрацията

11. Усъвършенстване
и
поддържане
на Системата
за
управление
на качеството
и
информацион

Качествено и
модерно
административн
о обслужване ,
основано на
принципите на
законосъобразност прилагащо
добрите
европейски
практики
Качествено и
модерно
администрати
вно обслужване ,
основано на
принципите на
законосъобразно
ст прилагащо
добрите

Концепция за
подобряване
на
административ
ното
обслужване в
контекста на
принципа
„едно гише”

Изпълнение
дейностите
проекта

на І-ХІІ
по

Прозрачност в 0 %
дейността на
администрация
та и
усъвършенства
не на
административ
ното
обслужване

100 %
/Поставен
инфомат,
изграждан
е на
гласов
портал и
др/

Оперативна
програма „
Администрати
вен капацитет”

Концепция за
подобряване
на
административ
ното
обслужване в
контекста на
принципа
„едно гише”

- извършване на ХІІ
необходимите
дейности
по
международните
стандарти
по
качество

Удължаване
срока на
действие на
сертификати за
управление на
качеството и
информационн
ата сигурност
и

2 бр.
сертифика
ти със срок
на
действие
12.2009 г.

2 бр.
сертифика
ти със
срок на
действие
12.2010 г.

5

ната
сигурност

12. Повишаване
и
усъвършенст
ване
знанията
и
уменията на
служителите

европейски
практики

Подобряване на
управлението на
човешките
ресурси и
укрепване на
административн
ия капацитет

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в ДА
Стратегия за
обучение на
служителите в
администраци
ята

100 %

Усъвършенств
ане на
административ
но обслужване

Международ(н
ите стандарти

-участия в
обучения
- обмяна на опит
със други
областни
администрации

І- ХІІ

Укрепване на
административ
ния капацитет
с цел
повишаване
качеството на
предлаганите
услуги и
дейности

0 бр.
обучени
служители

5бр.
обучени
служители

6

