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

1
Цели за 2009 г.

2
Дейности

3
Резултат

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

1. Реализиране на
целите от
областната
стратегия за
развитие на
област София

2.Качествено,
бързо и
прозрачно
административно

1.Изграждане и
реконструиране на
пътища от
Републиканската пътна
мрежа на територията
на областта;
3.Опазване на
природните и културни
обекти на територията
на областта;
4.Предприемане на
мерки за повишаване на
административния
капацитет;
1. Подобряване достъпа
на гражданите и
бизнеса до услугите,
предоставяни от

1. Реализирани /
финализирани
мащабни проекти за
подобряване на
пътната
инфраструктура на
територията на
областта;

1. Брой реално
осъществени
инфраструктурни
проекти – 11бр.;

1.Подобрени
вътрешен контрол и
връзки между
отделните

1.Намаляване на
дела просрочени
преписки – до 5%

5
Индикатор
за
самооценка
Индикатор за
1. напълно
текущо състояние постигната цел /100
/ отчетен в края на %/
2009 г. /
2. задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/
3. незадоволително
постигната цел / под
50 %/
1. Брой реално
2.задоволително
осъществени
постигната цел /50 и
инфраструктурни над 50 %/
проекти – 6 бр.;

1. Брой
постъпили
искания за
извършване на

2.задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/
1

обслужване на
гражданите и
бизнеса

3. Ускоряване на
икономическото
развитие на
област София и
стимулиране на
иновационния
потенциал на
региона

администрацията;
2. Разработване и
внедряване на
интегрирана
информационна
система;

1. Осигуряване на
подкрепа на
изследователската и
заявителската дейност
на МСП на територията
на областта;
2. Подпомагане на
процесите по
внедряване на водещи
технологични решения в
областта на
земеделието,
енергийната
ефективност и др.
3. Създаване на научни
и технологични паркове,
изграждане на мрежа от
бизнес-инкубатори и
виртуални
партньорства,
използване на
възможностите,
предоставени от
международни мрежи и
програми за подкрепа
на иновациите;
1.Провеждане на
4.Повишаване на
административния специализирани курсове

административни
звена в
администрацията;
2.Намаляване на
сроковете за
предоставяне на
административни
услуги;
1. Подобрен бизнес
климат в област
София;
2. Привлечени чужди
инвестиции;
3.Създадена
благоприятна среда
за развитие на
иновациите;

административни
услуги - 7109;
Дял на
просрочените
преписки – 7%

1.Брой осъществени 1.Брой
проекти и
осъществени
инициативи, брой
проекти – 3бр.
открити
технологични
паркове – посетени
минимум 10 форуми
или иновационни
инициативи.

1.Повишен капацитет 1. Брой служители
на човешките
обучени през 2009г.

1. Брой
служители

2.задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/

2.задоволително
постигната цел /50 и
2

капацитет на
администрацията

за повишаване на
квалификацията и
развитие на човешките
ресурси в
администрацията;
2. Посещения на
семинари, конференции
и други събития;
3.Обмяна на добри
практики с други
организации, региони и
държави;

ресурсив областната
администрация;
2.Обучени служители
за работа с
институциите на ЕС;
3.Успешно
проведени
специализирани
обучения за
професионално и
служебно развитие;
4.Подобрена
комуникация на
служителите с
гражданите и
бизнеса – поефективно
административно
обслужване;

– целият наличен
състав на
областната
администрация – 53
служители

обучени през
2009г. – 18
служители;
2. Брой посетени
семинари,
конференции и
др.събития от
служители –
12бр.

над 50 %/

5 Изпълнение на
Плана за
изпълнение на
Стратегията за
електронно
правителство

1. Актуализиране на
електронната страница
на администрацията;
2. Предоставяне на
услуги по електронен
път, чрез изпълнение на
проекти, финансирани
от фондовете на ЕС;
1.Създаване на
електронни
административни
регистри;
2.Разнообразяване на
каналите за обратна
връзка с ползвателите
на административни

Облекчаване на
достъпа до
административни
услуги за гражданите
и бизнеса;

1.Брой услуги –
всички основни,
предоставяни от
администрацията
(създаване на
виртуално
деловодство)

1.Брой услуги –
всички основни,
предоставени от
администрацията
по електронен
път – 0 бр.

3.незадоволително
постигната цел / под
50 %/

1.Повишена
стабилност и
прозрачност на
администрацията;
2.Ограничени
възможности за поява
на корупционни
практики и конфликт

1.Създадени поне 3
пилотни електронни
регистри
2.Включени нови
канали за обратна
връзка с
потребителите на
административни

1.Създадени
пилотни
електронни
регистри - 3бр.
2.Включени нови
канали за
обратна връзка с
потребителите на

2.задоволително
постигната цел /50 и
над 50 %/

6.Превенция и
противодействие
на корупцията

3

на интереси;
услуги;
3.Осъществяване на
ефективен контрол за
спазване на вътрешните
правила за организация
на работата ва ОАСофия;
4.Разработване на План
за управление на риска
в Областната
администрация на
област София;

услуги – интернетфорум

административни
услуги –
интернет-форум
– 0 бр.

4

