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

1. Повишаване на
сигурността на
населението и
ефективно
управление при
кризи

2
Дейности

3
Резултат

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

Ефективни действия
при кризи, бедствия и
аварии, чрез пряко
взаимодействие с
общините на Софийска
област, ТД „Гражданска
защита” и
териториалните органи
на МВР

Осъществена превенция на
кризи.

1 бр.
проведени
заседания
на
междуведо
мствената
комисия за
бедствия и
аварии

2 бр.
проведени
заседания
на
междуведо
мствената
комисия за
бедствия и
аварии

Ревизиране и изготвяне
на нови планове за
действие при извънредни
ситуации на общините от
Софийска област

Ревизиране или изготвяне на
нови планове за действие
при извънредни ситуации на
общините от Софийска
област

1 бр.
изготвен
нов план за
действие
при
извънредни

1 бр.
ревизиран
и изготвен
нов план за
действие
при

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

1.напълно
постигната
цел /100 %/

ситуации
на
общините
от СО
2. Повишаване на
квалификацията и
уменията на
служителите в
областната
администрация

3. Подобряване
взаимодействието
на Областната
администрция с
органите на
местното
самоуправление в
Софийска област

Осигуряване на обучения
на служителите в
администрацията в
различни професионални
направления:
чуждоезикови,
компютърна грамотност,
новости в нормативната
база; обучения за
изготвяне на проекти по
програмите на ЕС и
Структурните фондове
на ЕС.
Провеждане на
периодични работни
срещи на ниво кметове,
представители на ОбС,
секретари на общини и
експерти в общинските
администрации.

Повишена квалификация на
служителите на областната
администрация и повишено
качество на административно
обслужване

50 бр.
проведени
обучения
на
служителит
е

извънредни
ситуации
на
общините
от СО
3.незадоволително
5 бр.
постигната
проведени
цел / под 50 %/
обучения
на
служителит
е

Подобрено взаимодействие
на Областната администрция
с органите на местното
самоуправление в Софийска
област

Проверки по жалби на
граждани, отнасящи се
по въпроси от
компетенцията на
общинските
администрации.

Подобрено взаимодействие
на Областната администрция
с органите на местното
самоуправление в Софийска
област чрез осъществяване
на постоянен контрол по

12 бр.
проведени
срещи с
кметовете
на общини
от
Софийска
област
150 бр.
проверки
по жалби и
сигнали на
граждани

16 бр.
проведени
срещи с
кметовете
на общини
от
Софийска
област
147 бр.
проверки
по жалби и
сигнали на
граждани

1. напълно
постигната
цел /100 %/

2. задоволително
постигната
цел /50 и над 50 %/

Проверки на
законосъобразността на
решенията на
Общинските съвети на
общините от Софийска
област

4. Предприемане на
мерки за превенция
и противодействие
на корупцията

Активно участие на
всички служители от
администрацията в
изпълнение на мерките
от Стратегията за
прозрачно управление и
превенция и
противодействие на
корупцията
Провеждане на
заседания на Областния
съвет за превенция и
противодействие на
корупцията към
Областната
администрация на
Софийска област.

законосъобразността в
съответствие с
правомощията на Областния
управител
Подобрено взаимодействие
на Областната администрция
чрез засилване контрола
върху органите на местното
самоуправление при
осъществяване
правомощията на Областния
управител за провеждане на
държавната политика в
Софийска област
Повишено обществено
доверие в Областната
администрация и другите
институции в Софийска
област Повишена
ефективност по
предотвратяване на
корупционните практики и
ограничаване на
корупционния риск.
Създадени гаранции за
прозрачност и отчетност в
дейността и вземането на
управленски решения на
политическите лица и
държавната администрация

4 000 бр.
проверени
решения на
Общинскит
е съвети

4 104 бр.
1. напълно
проверени
постигната
решения на цел /100 %/
Общинскит
е съвети

2 бр.
проведени
заседания
на
Областния
съвет за
превенция
и
противодей
ствие на
корупцията

4 бр.
проведени
заседания
на
Областния
съвет за
превенция
и
противодей
ствие на
корупцията

1. напълно
постигната
цел /100 %/

