Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

1
Цели за 2009 г.

2
Дейности

3
Резултат

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

1.Защита и насърчаване
на заетостта в област
Пазарджик

2.Повишаване на
качеството на админ.
обслужване,
включително и чрез
предоставяне на
електронни
администрат. услуги

Разработване на собствени
стандарти за качество на
административни услуги
Внедряване на елементи на еобласт

1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над
50 %/
3. незадоволително постигната цел / под
50 %/

Индекс на човешко
развитие [> 0.8]

Регионални инициативи за
растеж на БВП
Стратегическо планиране и
управление при кризи - защита
и насърчаване на заетостта.
Комисията по заетостта –
структура за антикризисно
действие

Индикатор за текущо състояние
/ отчетен в края на
2009 г. /

5
Индикатор за самооценка

Равнище на заетост (53,0% Пз, 49,8% - страната,
деветмесечие 2009)

Проведени процедури по
ПМС44/2009 г. Средствата от
квотата са усвоени изцяло.
Разработени и защитени
регионални програми за
заетост. Участие в национални
програми за заетост и
обучение.

Равнище на заетост *

*,**,*** - над/под/над средни
за страната

Равнище на безработица
(10,73% - годишни 2009)
Равнище на безработица
декември 2009 (12,33 % – Пз,
страната - 9,13%)

Разработени, актуализирани и
прилагани собствени
стандарти за административно
обслужване, административна
етика и интегритет

Брой обявени собствени
стандарти [3]

Брой обявени собствени
стандарти [3]

Напълно постигната цел

Брой на канали/точки за
достъп до АУ, включително
ЕАУ [3]

Брой на канали/точки за
достъп до АУ, включително
ЕАУ [1]

Незадоволително постигната цел

Осигурен достъп до
информация, връзки и форми
за админ. обслужване чрез
страницата на Обл. Адм.

Равнище на безработица **
Заетост на младежи до 29годишна възраст***

Напълно постигната цел.
Незадоволително постигната цел.

Напълно постигната цел

Резултати от измерване на
удовлетвореността на
потребителите на АУ (ЕАУ)

Измерена степен на
удовлетвореност на
потребителите на
административни услуги чрез
попълване на анкети на място.
Не са постъпили жалби,
сигнали, оплаквания или
предложения за подобрение на
обслужването.
Постъпили са три писмени
похвали от потребители на
административни услуги.

3.Ефективна
координация на територ.

Регионална инициатива за
координ. и контрол чрез BSc

Координация на антикризисни
дейности на Комисията по

Брой координирани
инициативи [3]

Брой координирани
инициативи [1]

Незадоволително постигната цел
1

звена на центр. адм. на
изп. власт
4.Повишаване на
администр. капацитет на
Областна
администрация
Пазарджик чрез
внедряване и развитие
на системите за
управление и СДОКИЗ
под режима на Закона за
електронно управление

5. Осигуряване на
ресурс за развитие на
организацията

заетостта чрез подхода на BSc
Синхронизиране на лични цели
и организационна стратегия
чрез “каскадно спускане” на
BSc – Балансирана система от
показатели за ефективност на
административната дейност
Процесен подход в контекста
на Система за управление на
качеството и
информационната сигурност СУКИС

Преминат успешно надзорен
одит за съответствие с
изискванията на стандарта
БДС EN ISO 9001:2000.

Разработване на проекти по
ОПАК, участие в проекти като
целева група

Разработени са и се участва в
проекти по Програма
HERCULE II на ОЛАФ и по
програмите INTERREG IV C
(RURALAND), “7-ма рамкова
програма” (SEHERA), SEE
(EARTH) + три проектни
предложения, “Красива
България”, SYCULTOUR

Разработване и участие в
проекти

6. Укрепване на
местното самоуправл. в
област Пазарджик чрез
разширяване на
участието на младите
хора

Инициативи за участие на
младите хора в местното
самоуправление

Не е поискан/проведен
сертификационен одит за
съответствие по БДС ISO/IEC
27001:2005

Подпомагане на структури на
гражданското общество в
местните общности на
общините Стрелча,
Панагюрище, Септември,
Брацигово в техни инициативи
за младежко участие

Внедрени и сертифицирани
системи за управление в
съответствие с изисквания
на БДС [2 – БДС EN ISO
9001:2000 & БДС ISO/IEC
27001:2005]
Внедрена и прилагана
интегрирана система за
управление
CAF2006-BSc, проведена
самооценка [2-2009]
Брой разработени
проекти/участия в
процедури по ОПАК [2]

Внедрени системи за
управление в съответствие с
изисквания на БДС [2 – БДС
EN ISO 9001:2000 & БДС
ISO/IEC 27001:2005]
Сертифицирана – 1 , БДС EN
ISO 9001:2000
Планирана самооценка CAF
2006

Задоволително постигната цел

Незадоволително постигната цел

Брой разработени
проекти/участия в
процедури [1]

Брой разработени
проекти/участия в процедури
[8]

Напълно постигната цел

Брой реализирани
младежки инициативи в
партньорство на Областна
администрация [5]

Брой реализирани младежки
инициативи в партньорство на
Областна администрация [3]

Задоволително постигната цел

2

