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

2
Дейности

3
Резултат

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

1. Подобряване
качеството на
административните
услуги чрез:
- намаляване
сроковете за
приемане и
извършване на
услугата;
- разширяване
информационните
канали за достъп на
потребителите и
откритост на
процедурите;
- повишаване
административния
капацитет на „Едно
гише” по отношение
на ресурсното
осигуряване.

Въведен е
непрекъснат режим на
работа на „Едно
гише”. За
подобряване
работата на гишето е
привлечен
допълнително още
един, извънщатен
служител, по
Програма „Старт в
кариерата”;
Разширени са
каналите за
информация на
гражданите и за
осъществяване на
обратна връзка с тях
чрез инсталирането
на инфомат и call
център в
администрацията.
Разпределени са
отговорностите за
работа с новите
технически средства и

През отчетната
2009 г. са
извършени 1069 бр.
административни
услуги, включващи
изготвяне на
удостоверения за
обстоятелствена
проверка – 814 бр.,
отписване на имоти
от актовите книги за
н.и. – 186 бр.,
издадени актове за
държавна
собственост – 48
бр., издаване на
преписи – 21 бр.
Разгледани са 110
бр. заявления и
сигнали на
граждани по реда на
АПК, 80 бр.
заявления по
ЗПГРРЛ;

Намаляване
сроковете за
приемане и
извършване на
услугите.

5
Индикатор за самооценка

1. Напълно постигната цел
/100 %/;
2. Задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/;
3. Незадоволително
постигната цел / под 50 %/.
Задоволително
Намалени срокове за
приемане и извършване постигната цел
/50 и над 50 %/.
на услугите с 10 %.
Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2009г./

Готовност за
въвеждане на еобслужване и еуправление;

Готовност за въвеждане
на е- управление – 50
%.

Заложени публикации
за резултати от
анкети и
проучвания – 4.

Направени публикации 2 бр.

Повишаване
квалификацията на
служителите и
качеството на
обслужване –
заложени 2 бр.
обучения.

Проведени обучения – 1
брой.

Проверени са 86
бр. протокола с
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е уточнен начинът за
публикуване на
резултатите;
Поради липса на
средства не бе
модернизиран
софтуерът на
деловодната
програма, а
плануваният
обучителен курс за
служителя на гишето
бе прехвърлен за м.
Февруари 2010 г.

решения на
общинските съвети,
от които са върнати
за прегласуване 29
бр.;
Времето за
приемане на
заявления и за
цялостното
изпълнение на
административни
услуги практически
е съкратено с около
10%;
Постигнато е високо
ниво на
удовлетвореност на
потребителите на
административни
услуги;
Спазени са всички
срокове за
извършване на
услугите и отговори
на заявленията по
АПК;

2. Изпълнение на
възложените от
Министерски съвет
задачи, свързани с

Проведени бяха
консултации с
представители на
парламентарно

Усъвършенствани
са процедурите,
прецизирани са
отговорностите и
задълженията на
съответните
длъжности.
Нормално
протичане на
изборния процес

Заложено 100 %
изпълнение на целите

Изпълнено 100 %
изпълнение на целите

Напълно постигната цел 100 %
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организационнотехническата
подготовка на
избори за
представители в
Европейския
парламент през
2009 г. и избори за
народни
представители в 41
–то Народно
събрание.

представените партии
и коалиции за
определяне на
състава на РИК
Разград - за двата
вида избори;
Извършено беше
разпределяне и
раздаване по общини
на бюлетини, изборни
кутии, изборни книжа,
печати и др.
материали – за двата
вида избори;
Осигурено беше
материално и
техническо
обезпечаване на РИК
– Разград;
Изпращана беше
актуална информация
до МДААР относно
протичане на
изборния процес в
изборния ден – за
двата вида избори.

3. Изпълняване на
план-графиците за
2009 г. на
Областните съвети
и комисии към
Областния
управител по
предварително
зададени теми и
проблемни области;

През отчетния период
се проведоха по
утвърден тематичен
план-график общо 23
работни заседания на
областните съвети и
комисии към
Областния управител,
касаещи трудовата
заетост,
здравословни и

Постигната висока
степен на
съответствие между
целите на
Правителствената
програма за
управление и
дейността и
резултатите,
постигнати през
2009 г. от Областна

Процент на
изпълнение на
предварително
заложените плановеграфици за
провеждане на
заседания и работни
срещи на Областните
съвети и комисии.

Процент на изпълнение
на приетите решения,
препоръки и задания от
Областните съвети и
комисии.

Целта е напълно постигната.
Индикатор за самооценка -1
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Установяване на
добра координация
и взаимодействие
между
териториалните
структури на
държавната и
местната власт на
територията на
областта;
Постоянен контрол
върху
законосъобразността на решенията на
Общинските съвети;
Откритост и
прозрачност на
управлението.

безопасни условия на
труд, етнически и
демографски
проблеми,
противодействие на
престъпността и
корупцията, защита
на населението при
бедствия, регионално
развитие и др. Всички
заседания бяха
открити за присъствие
на представители на
медиите;

администрация –
Разград;

Проведени са 4
работни срещи на
Ръководството на ОА
с всички кметове на
общини и
представители на
териториалните
структури на
изпълнителната власт
по въпроси, свързани
с инфраструктурата,
регионалното
развитие,
образованието,
инвестиционни
проекти и др.;

Добра координация
между Областния
управител и
териториалните
структури на
държавната и
местната власт на
територията на
областта;

Приемните дни на
Областния управител
са посетени от 32
граждани;

Пълна прозрачност
и откритост на
дейността на
Областната
администрация и
управленските
решения на
Областния
управител.

На ежемесечни
брифинги местните
медии са запознавани
подробно с дейността

4

4. Организиране,
разработване и
изпълнение на
областни планове,
стратегии и
програми за
регионално
развитие;
Взаимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация,
неправителствения
сектор и бизнеса в
подкрепа на
регионалното
развитие;
Осъществяване на
международни
контакти с
европейски региони
с цел обмен на
добри практики в
областта на
регионалното
развитие.

и решенията на
Областния управител.
Участие в
актуализиране на
Регионалния план на
СЦР;

Актуализиран
Регионален план на
СЦР;

Заложено
актуализиране на 2
стратегически
документа.

Актуализиран 1
стратегически
документа.

Участие в
актуализиране на
Стратегията за
развитие на Област
Разград и в
хармонизирането й с
Регионалния план на
СЦР, след
преминаването на
Област Разград в
него;

Извършена дейност
по актуализиране на
Стратегия за
развитие на Област
Разград;

Заложено участие в
изпълнението на 3
проекта по ОПАК;

Взето участие в
изпълнението на 3
проекта по ОПАК;

Заложено изготвяне
на 2 проектни
предложения по
програми за
международно
сътрудничество.

Изготвени и подадени 2
проектни предложения
по програми за
международно
сътрудничество.

Участие като
партньор в
изпълнението на
проект по Програма
Интеррег ІV С;

Подадени проектни
предложения по
Програмата за
трансгранично
сътрудничество
Румъния-България
2007-2013 и по
Програма Интеррег
ІV С;

Участие на Областна
администрация
Разград като целева
група в
реализирането на
проекти по ОПАК;

Участие в
изпълнението на
три проекта по
ОПАК;

Подпомагане
изготвянето на
проектни
предложения по
Оперативните

Реализирани
проекти с принос за
регионалното
развитие на Област
Разград;

Задоволително постигната
цел 50 %
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програми и по други
национални и
международни
програми в
съответствие с
целите и
приоритетите на
областната стратегия
за развитие и
общинските планове
за развитие;
Председателство на
Регионалния съвет за
развитие;

5. Изготвяне на
областна целева
програма по ЕЕ за
2010 г.
6. Съхраняване и
насърчаване
културата на
малцинствата на
територията на
Област Разград и
създаване на
подходящи условия
за изразяване на
етническата,
езиковата и
религиозната им
самобитност;
Адаптация и
социална

Участие в
планирането и
управлението на
регионалното
развитие в СЦР.
Изпълнение на
заложените проекти в
целевата програма.
Подкрепа на
културното развитие,
обредите и обичаите
на хората от различен
етнически произход;
Подкрепа в сферата
на образованието за
подобряване
образователния
статус на децата и
младите хора от
малцинствата;
Подкрепа в сферата
на здравеопазването;

Проведено
обсъждане на
актуализиран
вариант на
Регионалния план
на СЦР.

Реализирани 16
проекта за
енергийна
ефективност.
Реализирани 12
проекта, свързани с
интеграцията на
малцинствата, по
програма ФАР, ОП
„Развитие на
човешките ресурси”
и програми на
Центъра за
образователна
интеграция на
децата и учениците
от етническите
малцинства.
Участие на

Заложени за
изпълнение 51
проекта за енергийна
ефективност.
Брой изпълнени
проекти, свързани с
интеграцията на
малцинствата;

Изпълнени 16 проекта
за енергийна
ефективност.

Незадоволително
постигната цел / под 50 %/.

Реализирани 12
проекта, свързани с
интеграцията на
малцинствата;

Задоволително постигната
цел 50 %

Заложено участие на
представители на
малцинствата в
обучения по 2 проекта
на Областна
администрация
Разград;

Участие на
представители на
малцинствата в
обучения по 2 проекта
на Областна
администрация
Разград;

Заложено
организиране на едно
мероприятие за

Организирано едно
мероприятие за
отбелязване на
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интеграция на
етническите
общности в
обществения
живот;

Повишаване
качеството и
ефективността на
работата за
интеграцията на
малцинствата;
Последователно и
ефективно
изпълнение на
дейностите по
Международната
инициатива
“Десетилетие на
ромското
включване 20052015 г.”.

Водене на диалог с
представители на
сдружения на
български граждани,
принадлежащи към
етнически
малцинства.

представители на
малцинствата в
обучения по проекти
на Областна
администрация
Разград;
Реализирана
Програма за
изпълнение на
прегледи с мобилни
екипи за скрининг и
ранна диагностика
на туберкулоза,
онкологични,
сърдечно-съдови и
наследствени
заболявания по
проект
„Подобряване на
състоянието и
интеграция на
малцинствените
групи в
неравностойно
положение със
специален фокус
върху ромите”,
компонент
„Здравеопазване”,
финансиран по
Програма ФАР;

отбелязване на
ромската нова година;

ромската нова година;

Заложено изпълнение
на една Програма за
изпълнение на
прегледи по проект по
Програма ФАР.

Изпълнена една
Програма за
изпълнение на прегледи
по проект по Програма
ФАР.

Организирани
мероприятия за
отбелязване на
ромската нова
година.
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7. Актуализиране на
плана за работа на
Областната комисия
по безопасност на
движението през
2009 г.

Приемане на план за
работата на ОКБД
през 2009 г.;

Разработен план за
работата на ОКБД
през 2009 г.;

Заложени 4 заседания
на областната
комисия по БДП.

Проведени 4 заседания
на областната комисия
по БДП.

Анализ на
състоянието на
безопасността на
движението по
пътищата (БДП) през
изтеклата 2008 г. и на
състоянието на БДП
през 2009 г.;

Извършен анализ
на състоянието на
безопасността на
движението по
пътищата (БДП)
през изтеклата 2008
г. и на състоянието
на БДП през 2009 г.;

Заложено изготвяне
на документи,
свързани с БДП.

Изготвени 1 план и 4
анализа.

Мерки за
ограничаване и
намаляване на ПТП и
последиците от тях.

Проведени 4
заседания на
областната комисия
по безопасност на
движението;

Брой проекти по НП
„СПОЗ”.

Намалена безработица
в областта.

Задоволително постигната
цел 50 %

Прeдприети мерки
за намаление на
ПТП по общини и в
цялата област;

8. Определяне,
организиране и
контролиране
изпълнението на
приоритетите на
регионалната
политика по
заетостта;

Проведени четири
заседания на
Комисията по заетост.

Намаление на ПТП
в Област Разград от
126 за 2008 г. на 111
през 2009 г., на
загиналите от 20 на
19 и на ранените от
159 на 139.
Приет план-прием
на държавните и
общински
професионални
гимназии за
учебната 2009/2010
г.;

Задоволително постигната
цел 50 %

Одобрени 40 бр.
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Взаимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация по
въпросите на
заетостта за
изпълнение на
Областния план за
регионално
развитие;

проекти по НП
„СПОЗ”;
Одобрени 8 бр.
работодатели за
получаване на
компенсации за
работниците за
непълно работно
време;
Одобрени от
комисията 6
предложения за
Регионална
програма за заетост
за включване в
НПДЗ 2010 г.

Осигуряване на
условия за
провеждане на
регионалната
политика по
заетостта в
съответствие с
националните
приоритети.

9. Разкриване на
работни места в
общополезни
дейности.

Изготвен и
реализиран един
проект по НП „СПОЗ”

Разкрити шест
работни места.

Заложено 100 %
изпълнение на целите

Изпълнено 100 %
изпълнение на целите

Напълно постигната цел 100 %
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