Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе

1
Цели за 2009 г.

2
Дейности

1. Интензивно
сътрудничество
в рамките на
СЦР и на
регионите на ЕС
за разрешаване
на общи
социалноикономически
проблеми

Подготовка,
кандидатств
ане и
изпълнение
на
съвместни
проекти с
представите
ли на
Общините,
Областите и
НПО от СЦР
и партньори
от Румъния

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
целево състояние
текущо състояние 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
/заложен в началото / отчетен в края на
на 2009 г./
2009 г. /
напълно постигната цел
Повишаване с 20% Разработени и
По-добро
изпълнени 4
взаимодейс на броя на
съвместни
спечелените
твие с
представит съвместни проекти проекти:
по ОПАК – 3бр.
ели на
Със Сдружение
Общините,
„Еко
Областните
животновъдство”,
администра
с Областните
ции и НПО
администрации от
от СЦР и ,
СЦР, с
партньори
Със Сдружение
от Румъния
„Българска
одобрени
асоциация за
съвместни
личностна
проекти по
алтернатива”.
оперативни
В момента се
те
изпълняват 3
програми
проекта –
съвместно с
Русенски
университет и
Окръжен съвет
1

Гюргево по ОП
„ТГС”, с Русенски
университет по
ОП „РЧР”, по
финансираща
програма
„Интелигентна
енергия – Европа”
– 1 бр.
2. Оптимизиране
работата на
Областния
съвет за
развитие на
област Русе

1. Преглед и
оценка на
дейността на
комисиите
подпомагащ
и Областния
съвет за
развитие

Оптимизир
ан брой,
състав и
функции на
съществува
щите
комисии

Редуциране и
обединяване на
комисии до 15
броя

Направен пълен
преглед на
дейността на
комисиите
подпомагащи
Областния съвет
за развитие.
Редуциран броя
на комисиите до
15 и привеждане
на планирането
им в
съответствие с
целите на
Оперативните
програми.

задоволително постигната цел

Приети
правилници за
създаване на
обществени
съвети в
съответствие с
изискванията за
повече
2

прозрачност.

3. Подобряване
на
междуведомстве
ната
координация и
осигуряване на
публичност и

2. Извършва
не на
междинна
оценка за
реализацият
а на
Областната
стратегия за
развитие и
съответната
й
актуализаци
я

Извършена Изготвена 1 бр.
оценка на
междинна оценка и
резултатит 1 бр. актуализация
е,
постигане
на целите и
ефикасност
та на
използвани
те ресурси
за
реализация
на
стратегията
и изготвяне
на
актуализац
ия

1. Събиране
на
информация
за
реализирани
те проекти в
област Русе,

Създаден
публичен
регистър на
финансира
ните
проекти

Публикуван на
сайта на Областна
администрация
Русе 1 бр.
публичен регистър

Изпратени са
писма за
събиране на
статистическа
информация с
цел изготвяне на
актуализиран
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие.
Активно участие в
разработването
на акт.докум. за
изпълнение на
регионалния план
за развитие.
В основните
комисии са
извършени
етапни оценки за
изпълнение на
ОСР в
съответната
сфера.
Разработен е и е задоволително постигната цел
публикуван на
сайта на
Областна
администрация
Русе 1 бр.
публичен
3

прозрачност в
процеса на
планирането,
наблюдението и
оценката при
изпълнението на
стратегиите,
плановете и
Оперативните
програми 20072013
на ниво област
Русе

4. Повишаване
на гражданската
информираност
по отношение
безопасността
на движението
по пътищата

регистър

финансиран
и от евро
фондовете и
други
източници,
включително
създаване
на публичен
регистър на
сайта на
Областна
администрац
ия
2. Изготвяне
на
индикативна
годишна
програма за
планираните
проектни
предложени
яи
обсъждане в
Областния
съвет за
развитие
Провеждане
на общински
и областни
състезания и
конкурси във
връзка с БД;
Осигуряване
участието на

Изготвена
годишна
индикативн
а програма
за
планиранит
е проектни
предложен
ия в област
Русе през
2009 г.

Съгласувана и
одобрена на
заседание на ОСР
1 бр. годишна
индикативна
програма за
планираните
проектни
предложения в
област Русе през
2009 г.

Събрана е
информация за
проектите, които
предстои да се
разработват на
територията на
област Русе но не
са включени в
единна
индикативна
програма

По-добра
гражданска
информира
ност на
населениет
о на
Област
Русе

Провеждане на 2
бр. заседания на
Областната
комисия по
безопасност на
движението по
пътищата, открити
за медии

Издадена е
заповед за
сформиране на
комисията, приет
е план за работа,
изпратени са
писма до
членовете на

Незадоволително изпълнена цел

4

5. Подобряване
на достъпа на
гражданите и
бизнеса до
информация за
предоставяните
от държавната
администрация
услуги

медиите в
работата на
общинските
комисии по
БД и на
Областната
комисия по
безопасност
на
движението
по пътищата
1.Внедряван
е на
електронно
информацио
нно табло в
Областна
администрац
ия Русе с
информация
за
администрат
ивните
услуги,
предлагани
от Областна
администрац
ия и
държавните
структури на
територията
на Област
Русе

относно
безопаснос
тта на
движенето
по
пътищата

Подобрен
достъп на
гражданите
и бизнеса
до
информаци
я за
предоставя
ните от
държавнат
а
администра
ция услуги

комисията за
предложения за
теми, които да
бъдат включени в
заседанията й

Внедряване на 1
бр. електронно
информационно
табло в Областна
администрация
Русе и 1 бр.
система за
предоставяне на
информация (Call –
център)

Внедрено 1 бр.
електронно
информационно
табло в Областна
администрация
Русе и 1 бр.
система за
предоставяне на
информация (Call
– център)

напълно постигната цел

2.
5

6. Подобряване
качеството на
работа и
оптимизиране
дейността на
ОССЕДВ.

Внедряване
на система
за
предоставян
е на
информация
за
предлаганит
е
администрат
ивни услуги
от
областните
администрац
ии и
държавните
структури на
регионално
ниво (Call –
център) в
област Русе
1.Създаване
на работни
групи към
ОССЕДВ.

Повишена
активност и
ангажирано
ст на
членовете
2.Актуализац на
ОССЕДВ в
ия и
провеждан
изпълнение
ето на
на годишна
националн
програма с
ата
тематични
политика,
заседания
на ОССЕДВ. свързана с
етническит

Проведени са 3
Провеждане на 2
броя заседания и 2 работни срещи за
уточняване
тематични срещи.
дейностите.

задоволително постигната цел
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7. Изграждане
на ефективни
партньорства
между всички
заинтересовани
страни за
изготвяне,
кандидатстване
и
осъществяване
на проекти по
Националните
програми,
финансирани от
Републиканския
бюджет,
Оперативните
програми,
програма “ФАР”,
програми на
различни
донорски
организации и
други.

еи
демографс
ките
въпроси на
територият
а на област
Русе.
Оказване на Изградени
нови и
съдействие
укрепване
и участие в
организиран на
съществува
ето на
мероприятия щи
партньорст
,
популяризир ва между
държавнат
ащи
етническата а, местната
идентичност власт и
и култура на гражданско
то
етносите в
област Русе общество
за
– арменски,
провеждан
ромски,
е на
турски,
активна
еврейски,
политика за
руски и др.
намаляван
е на
социалните
различия,
етническат
а
толерантно
ст и
социалната

Подкрепа на 4 бр.
проекта НПО и/или
общини от Област
Русе.

Подкрепени 4
проектни
предложения

напълно постигната цел
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8.Повишаване
степента на
информираност
на обществото
за проблемите и
възможностите
на хората с
увреждания

1.Институци
онализиране
на
Областния
съвет за
социално
включване
на хората с
увреждания

търпимост
По-голяма
ангажирано
ст на
институции
те при
решаване
проблемит
е на хората
с
увреждани
я

5% повече
институции
участващи в
работата на
ОССВХУ

Включени нови
институции в
работата та
ОССВХУ –РИО
на МОМН, ТСБ

2.Провеждан
е на
обучения на
хора с
увреждания
за
провеждане
на
застъпничес
ки кампании

Развиване
на умения
на хора с
увреждани
я за
формиране
и
защищаван
е на тези

5% повече обучени Обучени хора с
хора с увреждания увреждания 15
бр.

3.Редовно
провеждане
на
заседания и
други
мероприятие
на ОССВХУ

По-добра
информира
ност на
жителите
на Област
Русе за
проблемит
еи
възможност
ите на
хората с

5% повече
проведени
мероприятия на
ОССВХУ
5% повече приети
и изпълнени
решения на
ООССВХУ

напълно постигната цел

Проведени 6
заседания, кръгли
маси на ОССВХУ
Приети и
изпълнени 9
решения

8

увреждани
я

09. Планиране,
организиране,
провеждане и
контролиране
изпълнението
на превантивни
мерки за
недопускане
или
намаляването
на последиците
от бедствия в
областта и
създаване на
необходимата
организация за
успешно
изпълнение на
задачите по

4.
Провеждане
на обучение
на
служители
от Областна
администрац
ия за работа
с хора с
увредено
зрение и
хора с
намален
слух
1.Своевреме
нно
издаване
заповеди на
Областния
управител за
организиран
е цялостната
дейност по
защита на
населението
при
бедствия в
областта,
включително
превантивна
та работа,
планирането
и

По-добро
администра
тивно
обслужване
на хора с
намалени
зрение и
слух.

5 бр. служители,
които са обучени
да работят с хора с
намалени зрение и
слух.

7 бр. служители,
които са обучени
да работят с хора
с намален слух.

1.Създаде
на добра
организаци
я
за
цялостната
дейност по
защита на
население
то
при
бедствия в
областта

80-100% готовност
за изпълнение на
дейността по
защита на
населението при
бедствия в
областта

Своевременно са
отдавани
заповеди на
Областния
управител за
организиране и
изпълнение на
превантивни
мерки за
различните
видове
опасности.

задоволително постигната цел
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защитата на
населението и
националното
стопанство при
възникване на
кризи, бедствия
и аварии.

подготовката
за реагиране
на силите и
населението
.

10. Повишаване

Провеждане

2.Подобрява
не
дейностите
на
функционир
ане на
Областния
съвет по
сигурност и
управление
при кризи
(Обл. ССУК)
на област
Русе и
Щабовете за
координация
на
спасителни
и неотложни
аварийновъзстановит
елни работи,
възникнали
на
територията
на област
Русе.

2.
Подобрена
работа на
Областния
съвет по
сигурност и
управление
при кризи
(Обл.
ССУК) на
област
Русе и
Щабовете
за
координаци
я на
спасителни
и
неотложни
аварийновъзстанови
телни
работи,
възникнали
на
територият
а на област
Русе.
Добра

80-100%
ефективност на
работа на
Областния съвет
по сигурност и
управление при
кризи на област
Русе и Щабовете
за координация на
спасителни и
неотложни
аварийновъзстановителни
работи,
възникнали на
територията на
област Русе.

Своевременно са
отдавани
заповеди на
Областния
управител за
актуализиране на
състава на
Областния съвет
по сигурност на
област Русе и
Щабовете за
координация на
спасителни и
неотложни
аварийновъзстановителни
работи,
възникнали на
територията на
област Русе и са
провеждани
тренировки.

Провеждане на 2

Поставена нова

задоволително постигната цел
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степента на
информираност
на обществото,
относно
превенцията на
корупцията,
постигане на
прозрачност при
вземане на
управленски
решения чрез
подобряване на
достъпа до
обществена
информация.

на
информацио
нни
кампании и
активно
ангажиране
на медиите в
процеса на
повишаване
на
информиран
остта на
гражданите
в областта
на
превенцията
на
корупцията и
на правата
им във
връзка с
получаване
на
обществена
информация

информира
ност на
гражданите
относно
превенцият
а на
корупцията
и на
правата им
във връзка
с
получаване
на
обществен
а
информаци
я

броя заседания,
приемане на план
за действие за
2009г.

кутия за сигнали.

Изпълнение на
мерките, заложени
в Програмата за
2009г. за
изпълнение на
стратегията за
прозрачно
управление и
противодействие
на корупцията

Преглед на
електронната
кутия за сигнали
и отговор в 5
дневен срок.
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