Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Видин

1
Цели за 2009 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево състояние текущо състояние
/заложен в началото / отчетен в края на
на 2009 г./
2009 г. /

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

 Осъществяване на

 Подобрена

 Км

координация и
съдействие за
реализиране на
политиката и
дейностите в
областта на
инфраструктурата и
опазването на
околната среда на
територията на
областта;

техническа
инфраструктура;

рехабилитирана
пътна мрежа –
200 км;

 Разработване,

партньорство и
оказване на
съдействие при
изготвяне и
изпълнението на
проекти в областта
на инфраструктурата
и опазването на
околната среда;

 Устойчиво
управление на
околната среда;

 Ефектив-но

усвояване на
средства по
Оперативните
програми, свързани
с техническата
инфраструктура и
околната среда;

 Успешни

 Км основен
ремонт на пътна
мрежа – 10 км;

Рехабилитирана
пътна мрежа –
12.3 км.

Основен ремонт
– 0 км.
Текущ ремонт –
271.2 км.

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел
/100 %/
2. задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително
постигната цел / под 50 %/
Незадоволително постигната
цел – 30 %
Забележка:
Причина за
незадоволителното изпълнение
на целта е липсата на
финансови средства, които
следва да се осигурят
от държавния бюджет.

 Бр. оценки на

въздействието
върху околната
среда и ОВОС10;

партньорства при
изготвяне и
изпълнение на
проекти.
Брой изготвени
1

 Предоставяне на

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

 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;

 Бр. изготвени

проекти (пътна
инфраструктура,
околна среда)15;

 Бр. ВиК проекти
- 16.

проекти пътна
инфраструктура
– 2 бр.

Изработени
помощни
кадастрални
планове и
планове на
новообразувани
имоти - 3 бр.

 Осигуряване на

съответствие между
националните и
местните интереси в
областта на
инфраструктурата и
опазването на
околната среда;

 Разработване и
координиране на
изпълнението на
стратегии, планове и
програми на
2

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.

 Създаване на

възможности за
активно привличане
на местни и
чуждестранни
инвеститори;

 Насърчаване на
сътрудничеството и
активно участие на
всички
заинтересовани
страни – общини,
регионални държавни
структури, бизнес,
неправителствени
организации в
инициативи за
развитие на
областта;
 Разработване на

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

 Увеличаване на

 Бр.

 Бр.

 Ефективно

 Бр.

 Бр.

инвестициите в
областта;
усвояване на
средства от
Европейските
фондове;

 Подобряване на

сътрудничеството
между институциите.

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

разработени
проекти – 3;

Задоволително постигната
цел 50%

разработени
стратегически и
планови
документи –2;

 Бр.разработени
и предоставени
презентации за
Област Видин
пред
потенциални
инвеститори –
2бр.;

 Бр. участия и

съдействие при
организиране на
информационни
дни по
Програмите,
финансирани
3

със средства от
ЕС – 4бр.

региона;

 Стимулиране на

консултативния и
координационен
механизъм за
изпълнение на
секторните
регионални политики;

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

 Осъществяване на

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

 Разработване,
партньорство и
оказване на

 Модерна

социална
инфраструктура в
областта;

 Подобре-но

 Бр. проекти за

подобряване и
модернизиране
на материалнотехническата
база в здравните
заведения – 3;

качество на
социалните услуги и
дейности;
 Бр. проекти за
подобряване и
 Повишен
модернизира-не
социален стандарт;
на материалнотехническата
 Съвременна

 Обзавеждане

и откриване на
Онкологичен
кабинет в МБАЛ
„Света Петка” –
Видин

Задоволително постигната
цел 70%

 Бр. проекти за
подобряване и
модернизиране
на материалнотехническата
база в

4

съдействие при
проекти, насочени
към подобряване на
здравеопазването,
заетостта,
социалните услуги,
образованието и
културата;

културна среда.

база в
образованието,
спорта и
културата – 15;

 Изпълнение на

международен
проект СМОК, за
прилагане на
успешни
практики в
системата на
образованието,
в област Видин;

 Предоставяне на
информация на
заинтересованите
страни за
възможностите за
финансиране 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
здравеопазването,
заетостта,
социалните услуги,
образованието и

образованието,
спорта и
културата – 3;

 Бр. проекти за
домове и
центрове за
уязвими целеви
групи – 5;

 Бр. проекти за

домове и
центрове за
уязвими целеви
групи – 4;

Осигурява
не на отопление
в социалните
домове в
областта,
училища, детски
градини и
читалища от
изпълнение на 2
бр. проекти за
почистване на
речните корита.
Бр. реализирани
5

културата;

 Бр.

 Разработване и

реализирани
културни
събития – 50.

координиране на
изпълнението на
стратегии, планове и
програми на
територията на
областта;

културни
събития – 57.

 Партниране с др.
региони и
международни
организации при
разработване и
управление на
проекти.
4. Инвестиции в
човешките ресурси
и изграждане на
съвременна
институционална
среда чрез
качествено
административно
обслужване и
развитие на
електронното
управление.

 Участие в

разработването и
внедряването на
електронните услуги
в ОА Видин;

 Обучение на

служителите от
администрацията за
по-добро
обслужване;

 Разработване на

вътрешни правила за
документооборот на
електронни
документи.

 Участие в

разработване на
типова

Задоволително постигната

 Обучени

 Работещ модел  Работещ модел цел - 50 %

 Повишен

 Разработени

служители за поефективно
обслужване;
капацитет и умения
на експерти от ОА
Видин за прилагане
на ПЧП;

 Създадени по-

добри и прозрачни
условия за
изграждане на
партньорства;

 Уеднаквени

процедури и
документи за ПЧП;

на е-област –
1бр.;

вътрешни
правила за
електронен
документооборот – 1бр.;

 Разработена

информационна
система за
управление на
ПЧП – 1бр.;

на е-област – в
процес на
изпълнение

 Разработени

вътрешни
правила за
електронен
документооборо
т – в процес на
изпълнение

 Разработена

информационна
система за
управление на
ПЧП – 1бр.
/предстои
качването й на
6

информационна
система за
управление на ПЧП;

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

вътрешни правила за
ПЧП.

сайта на
администрацият
а/

 Популяризирани
възможности и
ползи от ПЧП.

 Разработени

вътрешни
правила за ПЧП
– 1бр.

 Разработени

вътрешни
правила за ПЧП
– 1бр. /предстои
представянето
им на
заключителната
конференция по
проекта на ОА
Ловеч/

7

