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

Дейности

Резултат

Методическа
помощ при
повишаване на
капацитета
местните
държавни
структури

Работа по
туининг –
проект на МС “Укрепване
капацитета на
структурите на
българското
правителство
за мониторинг
и анализ на
основни
политики и
разработване
на съгласувани
стратегически
решения”

Сформиран
Обществен
съвет по
здравна
политика за
децата и
учениците в
област Смолян

Поддържане на

Провеждане на

Проведени: 1

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

Да бъдат
разработени и
приети:
- ситуационен
анализ;
- програма за
прилагане на
здравната и
образователната
политика за
децата в
областта;
- харта;
- схема на
механизъм за
координация
между
заинтересованите
страни.
Да бъдат

Разработени и приети са:
- ситуационен анализ;
- програма за прилагане на
здравната и
образователната политика
за децата в областта;
- харта;
- схема на механизъм за
координация между
заинтересованите страни.

Успешно са разработени,

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100
%/
2. задоволително постигната
цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
1.

1.

1

сертифицирана
та ИСУКИС

вътрешни
одити;
сертификацион
ен одит;
актуализация

Сертификацион
ен и 1 надзорен
одит. Няма
открити
несъответствия.

Осигуряване на
необходимите
професионални
знания и
умения на
персонала чрез
повишаване на
квалификацият
а
Повишаване на
броя на
финансираните
проекти

Участие на
служители от
ОА в курсове
за повишаване
на
квалификацият
а

Повишаване на
капацитета и
квалификацията
на служителите.

Разработване
и управление
на проекти към
международни
и национални
донори.
Регулярни
проверки на
заповеди на
кметове,
решения на
общински
съвети,
разрешителни
и лицензионни
режими
Предоставяне

Да се подготвят
Внесени
предложения: 11 проектни
предложения.
Брой
финансирани: 1

Усъвършенства
не на контрола

Повишаване на

разработени,
процедурите и да
се внедрят
стандартите за
качество и
сигурност на
информацията.
Изготвяне на
план-график за
участие на
служители от ОА
в курсове за
повишаване на
квалификацията
към ИПАЕИ.

процедурите и са внедрени
стандартите за качество и
сигурност на
информацията.

Успешно проведени
обучения.

2.

Подготвени проектни
предложения.

1.

Повишено
внимание при
прилагане на
всички
изисквания на
законите

Да се осъществи
контрол на место
в общините.

Осъществени проверки във
всички общини.

1.

Осъществени

Да се повиши

Осъществени

1.

2

броя на МСП,
проявяващи
заинтересовано
ст

Повишаване на
броя МСП,
свързани в
мрежа
Повишаване
броя на
субектите,
внедрили
енергоспестява
щи продукти

Въвеждане на
електронно
управление.

на консултации
и методическа
подкрепа на
МСП за
постигане на
съответствие
със
стандартите и
изискванията
на ЕС в
различните
области
Подкрепа за
свързване на
МСП в мрежи и
клъстери
Провеждане на
информационн
и дни и
популяризиран
е на кампании

Търсене на
възможности
за въвеждане
на реални
елементи от
електронно
управление.
Подобряване на Предоставяне

информационни
дни по различни
оперативни
програми.

информираността информационни дни по
за възможностите различни оперативни
по оперативните
програми.
програми.

Подобряване на Да се катализира
конкурентоспосо процеса на
бността на МСП. свързани в мрежи
и клъстери на
МСП.
Повишен брой
Да се информира
на субектите,
и стимулиране на
внедрили
населението и
енергоспестява
бизнеса за
щи продукти
възможностите
на
енергоспестяване
то.
Осъществени
Да се осигури
възможности за възможност за
електронен
вътрешен
обмен на
електронен
информацията.
обмен на
информацията.

Увеличаване на свързаните
в мрежи и клъстери МСП.
Подобряване на дейността
на съществуващите.

3.

Информиране и
стимулиране на
населението и бизнеса за
възможностите на
енергоспестяването.

2.

Реализиране на възможност
за вътрешен електронен
обмен на информацията.

2.

Осъвременяван

Осъвременена

2.

Да се

3

материалнотехническата
база на
служителите в
администрация
та.

на съвременна
компютърна
техника за
всички
служители.
Дарение на
подменената
техника на
нуждаещи се
институции.

Разработване
от ОА на
предложения
за проекти-като
водеща
организация и
като партньор
Допълване на
мрежата от
партньори от
европейските
институции, от
държавитечленки на ЕС
Разширяване
Провеждане на
на
срещи,
информационна конференции,
та банка
семинари;
размяна на
коренспонденц
ия
Поддържане
Подържане на
Повишаване на
броя на
внесени за
финансиране
проекти от
администрация
та
Разширяване
обхвата на
включените
партньори в
мрежата

е компютърната
техника за
служителите.
Дарение на
подменената
техника на
нуждаещи се
институции.

осъвремени,
където е
необходимо
компютърната
техника за
служителите. Да
се дари
подменената
техника на
нуждаещи се
институции.
Да се подобри
работата по
подготовка на
проекти.

компютърната техника за
служителите. Дарена
подменена техника на
нуждаещи се институции.

Разработени проектни
предложения.

1.

Създадена
мрежа от
партньори,
която системно
се допълва

Да се използват
възможностите
на създадените
връзки с държави
от ЕС.

Разширена работа със
създадените контакти с
префектурите от Гърция и
др.

1.

Налична
информационна
банка, която
системно се
допълва

Да се допълва
информация от
общините и НСО.

Периодично допълване на
информацията.

1.

Налична

Да се допълва

Периодично допълване на

2.

Разработени и
внесени 11
предложения.

4

актуалността на
базата данни

информационн
а база данни за
стратегическо
планиране с
информация за
планираните и
изпълняваните
проекти от
общинските
планове и
областната
стратегия
Укрепване и
Насърчаване
популяризиране на
на национална
партньорството
мрежа за
и подпомагане
развитие на
дейността на
селските
местните
райони
общности –
създаване,
укрепване и
популяризиран
е на НМРСР
Повишаване на Провеждане на
информационн
местния
и дни;
капацитет за
предоставяне
прилагане на
на консултации
дейности по
приоритетна ос и информация
лидер от ПРСР
Популяризиран Провеждане на
е дейността на
информационн
обществените
и дни;

актуална
информационна
база

информация от
общините и НСО.

информацията.

Повишен брой
внесени проекти
по НПРСР

Да се подпомага
информирането
на потенциалните
бенефициенти.

Проведена кампания за
информирането на
потенциалните
бенефициенти.

2.

Създадени
сдружения
между общините
по ЛИДЕР.

Да се подпомогне
създаването на
сдружения между
общините по
ЛИДЕР.

Създадени сдружения
между общините по ЛИДЕР.

2.

Повишен брой
обществени
съвети за

Да се
Създадени обществени
мултиплицират
съвети за противодействие
добри практики за на корупцията.

2.

5

съвети за борба информация в
с корупцията
медиите и на
Интернет
страницата на
ОА

противодействи
е на корупцията.

противодействие
на корупцията.

6

