Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-КЪРДЖАЛИ
1
Цели за 2009 г.

2
Дейности

1. Повишаване
равнището на
професионални
умения,
квалификация и
резултатност при
изпълнение на служ.
задължения.

-обучение ;
-квалификация;
-контрол при изпълнение
сроковете на преписките

2. Изграждане на
административна
култура, ориентирана
към нуждите на
обществото и
създаване на
ефективна

- участие с проектно
предложение по ОПАК;
- включване в обучения;
- организиране на семинари.
- обмен на добри практики;
- организационнотехническата подготовка за

3
Резултат

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

-обучени по ОПАК-13 служители;
80 %
-обучени по „Прецизност и стил”-20
служители;
Обучени по „Организиционна
култура и работа в екип”-17
служители;
- преминали обучение по английски
език-7 служители;
- липса на сигнали;
- улеснен достъп на хора в
неравностойно положение;
- приложени добри практики.
80%
-изготвено проектно предложение
по ОПАК.
- повишени знания;
-ефективна комуникация с граждани
и бизнес;
- приложени добри практики;
-проведени законосъобразни

90%

90%

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно постиг
ната цел /100 %/
2.задоволително
постигната цел
/50 и над 50 %/
3.незадоволително
постигната цел
/ под 50 %/
2

2

администрация,
способна да прилага
предсказуемо
българското
законодателство и
това на ЕС.
3. Развитие на
предоставяне на
електронни услуги на
гражданите и
бизнеса, съвместно с
общинските
администрации от
областта.

4. Публичност и
прозрачност в
действията на
служителите и
подобряване
механизма за
комуникация и
обратна връзка от
клиентите

провеждане на изборите за
избиране на членове на
Европейския парламент от
Република България и
изборите за 41-во Народно
събрание
- възможност за теглене от
сайта на формуляри и
образци за админ.услуги и
предоставяне информация,
свързана с дейността на
администрацията
-изготвени вътрешни правила
за защита на
информационните системи в
Областна администрация
Кърджали
- изготвени правила и
процедури, целящи
предотвратяване на
корупционни прояви;
--предоставяне на пълна
информация на сайта на
областната администрация
за всички разпоредителни
сделки с имоти държавна
собственост от 2001 г.до
сега;

избори за избиране на членове на
Европейския парламент от
Република България и избори за 41во НС в 9-ти Кърджалийски
избирателен район
-защитени
50 %
информационни
системи
на
администрацията;
-приложени добри практики при
извършени подобрения в сайта.

20 %

3

-обучени служители;
- публичност на дейността на
администрацията;
- липса на сигнали за корупция

90 %

2

80 %

