Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Перник
1
Цели за 2009 г.

1. Оказване на
съдействие за
подобряване на
инфраструктурата
на територията на
областта и
взаимодействие с
централните и
местни власти

2
Дейности

1. Съдействие
при
строителството
на
автомагистрала
Люлин
2. Довършване
изграждането
на участъка
през град
Перник на пътя
София – Перник
– Гюешево
3. Изграждане
на 4-та лента в
участък от
пътен възел
Драгичево

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор
за самооценка

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

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

- Подобрена
инфраструктураПовишено социалноикономическото
развитие на областта
- Облекчен трафик
- Намалено
времетраенето при
пътуване
- Намалени
предпоставките за ПТП

30% от СМР

20%

100%

40 %

3

-

100%

0%

3

Подобряване
условията за
развитие на местния
бизнес и привличане
на чуждестранни
инвеститори

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

1

4. Ремонт на
пътища от
републиканскат
а и общинската
пътна мрежа

-

Подобрени
социалноикономическите
условия на живот

5. Ремонт на
стената на яз.
Студена и
съоръженията
към нея

2.
Удовлетворяване
потребностите на

45 км

56 км

1

50 % от СМР

0%

3

6. Изграждане
на В и К мрежи
на населени
места

-

Изградено
водоснабдяване на
....населени места

7 населени
места

5 населени
места

2

7. Довършване
сградата на
РПУ

-

Подобряване
усложията на работа
на служителите

1 брой

80 %

2

8. Пускане на
сградата на
ГКПП
Стрезимировци
9. Пускане на
спирка Вардар

-

Увеличаване
пътникопотока

100 %

0%

3

100 %

0%

3

100 %

100 %

1.Прилагане
стандартите по
ISO 9001:2000

-

-

Облекчаване
движението във
вътрешността на
столицата
Подобрено качеството
на административно
обслужване

1

2

населението и
бизнеса чрез
ефективни,
достъпни и
качествени
административни
услуги.

2.
Сертифициране
на
администрацият
а по ISO 27000

1 брой

0
Сертифици
рана по
ISO 90012008

2

2

3.Обвързване
размера на
индивидуалното
трудово
възнаграждение
с резултатите
от
изпълнението
на
административн
ите дейности

-

Частично е обвързано
заплащането с
показаните резултати

100 %

70 %

4.Откриване на
нови канали за
достъп до
услуги и
внедряване на
комплексни
услуги
5.Разработване
на проекти по
ОПАК

-

Повищено е качеството
на обслужване на
населението и бизнеса
и са скъсени сроковете

100 %

80 %

2

-

Подобрен е капацитета
, опита на служителите

1 брой

1 брой

1

6.Повишаване
квалификацият
а на

-

Потребителите са
удовлетворени от
услугите

19 об. Курса, 2
обучения,4
семинара

10 курса, 2
обучения, 3
семинара

2

3

служителите

1.Съдействие
за разкриване
на паралелки п
туризъм

-

Подобрени
са
брой
условията за обучение Разкриване на 1 1
на кадри в областта на брой паралелка паралелка
туризма

2.Изготвяне
и
предоставяне
на
публичен
списък
със
терени
и
сградиза държавна
на собственост

-

Увеличен е достъпа до 100 %
данните за държавната
собственост

1.Редовни
заседания на
съвета

-

Проведени редовни
заседания на съвета

-

Активно участие на
НПО-та и медии

-

Стриктно прилаган
закон за достъп до
обществена
информация

3 Предоставяне
на терени държавна
собтвеност.
Съвместни
инициативи за
развитие на
културен и екотуризъм

Съдействие
привличане
чуждестранни
туристи
4Оптимизиране
статута и
дейността на
Областния съвет
за борба с
корупцията

Утвърждаване на
принципа за
нулева
толерантност към
всички форми на
корупционна
практика

2.Разглеждане
своевременно
на всички
постъпили
сигнали

4 броя
заседания

60 %
2

4 броя
заседания
1

3.Стриктен
контрол върху
разпореждането
с държавна
собственост

4

Стриктно спазване
на задълженията
на служителите,
вменени им по
длъжностна
характеристика
5Актуализиране
на плановете за
защита при
бедствия и
провеждане на
СНАВР
Провеждане на
открита политика
по информираност
на обществото
във връзка с
възможни рискове
и въпросите на
превантивната
работа
Превантивен
контрол на
рисковите обекти

4.прилагане на
режима за
достъп до
обществена
информация
1.Актуализиран
е на плановете
2.Провеждане
на обучения с
учениците и
работещото
население
3.Разпростране
ние на
обучителни
материали

- Актуализирани са плановета
- Проведени са обучения на
ученици и работещо
население

60 %

60 %

1

- Изготвени и разпространени
обучителни материали
- Обследване на потенциално
опасни обекти
- Почистени речни корита

4.Модернизиран - Извършени планови
междуведомствени проверки
е на
скривалища и
обновяване на
индивидуалните
средства за
защита
5.Обследване
на потенциално
опасни обекти

5

6.планови
междуведомств
ени проверки

6.Създаване на
пълни условия в
Областна
администрация и
сградите
държавна
собсвеност за
достъп на хора с
увреждания

7.почистване на
речните корита
1.Изграждане
на
специализирани
съоръжения за
достъп на хора
с увреждания

-

Подсигурен е равен
100 %
достъп за всички
потребители на услуги в
сградите – държавна
собственост

100 %
1

6

