1
Цели за 2009 г.

2
Дейности

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Хасково
4
3
Резултат
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево състояние
Индикатор за текущо състояние
/заложен в началото на 2009 г./
/отчетен в края на 2009 г./

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

1. Подобряване на
качеството,
ефективността и
достъпността на
административните
услуги за
гражданите и
бизнеса

1. Отреждане на помещения
на партера на северното
крило, които да се оборудват
за обслужване на едно гише
на отделните териториални
структури, ползващи сградата
на Областна администрация
Хасково; 2. Ефективно
разпределение на
помещенията в сградата
между отделните структури,
които я ползват с цел
улесняване и оптимизиране
на обслужването на
гражданите.

1. Необурудвани помещения
за обслужване на едно гише
на партерния етаж на
северното крило - въпреки
това всички институции,
обслужващи граждани
работят на принципа на едно
гише; 2. Ефективно и
ефикасно разпределени
помещения между
институциите и в рамките на
всяка институция, с което
беше постигната оптимална
функционалност на доста
ограничения сграден фонд.

1. Обурудвани 7 помещения за
обслужване на едно гише на
отделните териториални структури
ползващи сградата на Областна
администрация Хасково. 2.
Ефективно разпределени
помещения между институциите и в
рамките на всяка институция.

1. Обурудвани 0 помещения за
обслужване на едно гише на
отделните териториални структури.
2. Ефективно и ефикасно
разпределени помещения между
институциите и в рамките на всяка
институция.

2. Задоволително постигната цел 50
%. Забележка: *1

2. Засилване на
контрола по
законосъобразността
на актовете и
действията на
органите за местно
самоуправление и
местната
администрация

1. Контрол върху решения на
общинските съвети; 2.
Контрол върху други актове на
местната власт;

1. Проверени 136 протокола
от заседания на общински
съвети; 2. Обработени 69
преписки по други актове на
местната власт

1. Проверени 90 протокола от
заседания на общински съвети; 2.
Обработени 100 преписки по други
актове на местната власт

1. Проверени 136 протокола от
заседания на общински съвети; 2.
Обработени 69 преписки по други
актове на местната власт

1. Напълно постигната цел 100 %
Забележка: *2

3. Оптимизиране
взаимодействието на
държавната и местна
власт

1. Заседания на областния
съвет за развитие; 2. Други
мероприятия с участието на
местната власт.

1. проведено 1 заседание на
областния съвет за развитие;
2. Проведени 7 срещи на
кметове от областта с
ръководители на държавни
институции по конкретни
теми.

1. проведени 5 заседания на
областния съвет за развитие; 2.
Проведени 6 срещи на кметове от
областта с ръководители на
държавни институции по конкретни
теми.

1. проведено 1 заседание на
областния съвет за развитие; 2.
Проведени 7 срещи на кметове от
областта с ръководители на
държавни институции по конкретни
теми.

2. Задоволително постигната цел 72
%. Забележка: *3

4. Подобряване на
бизнес климата и
социалната среда за
ефективното
развитие на
стратегическите
сектори на
икономиката в
региона

Организиране и провеждане
на форум за устойчиво
развитие на Област Хасково
по инициатива на областния
управител

Проведен форум за устойчиво
Проведен форум за устойчиво
Организиран и проведен
1. Напълно постигната цел 100 %
развитие на Област Хасково по
форум за устойчиво развитие развитие на Област Хасково по
инициатива на областния управител инициатива на областния управител
на Област Хасково по
инициатива на областния
управител.

5. Продължаване на
популяризирането на
стратегическите
предимства на
област Хасково с
основна цел –
привличане на
чуждестранни
инвеститори

1. Участия в международни
икономически форуми; 2.
Участия във международни
конференции.

1. Участия в 3 изложения;
участие в 7 делегации. 2
участие в 6 конференции.

Изпълнение на проект за
6. Засилване на
развитие на бизнес зона в
подкрепата за
Свиленград
създаването на
благоприятни
условия за развитие
на бизнеза в област
Хасково и развитие
на публичночастното
партньорство
7. Разширяване на
партньорствата в
областта на
трансграничното
сътрудничество

1. Участие в съвместни
проекти; 2. Двустранни и
тристранни срещи в рамките
на Мрежата на областните
управители от България,
Гърция и Турция. 3.
Подпомагане на МРРБ при
структурирането, кадровото
обезпечаване и осигуряването
на сграден фонд на
секретариата по Програмата
за ТГС му България и Турция
2007-2013 г. в град Хасково.

1. Участия в 3 изложения; участие в 1. Участия в 3 изложения; участие в 1. Напълно постигната цел 100 %
7 делегации. 2 участие в 6
5 делегации. 2 участие в 4
конференции.
конференции.

Изпълнен първи етап от проект за
Изпълнен първи етап от
проект за развитие на бизнес развитие на бизнес зона в
Свиленград.
зона в Свиленград.

Изпълнен първи етап от проект за
развитие на бизнес зона в
Свиленград.

1. Участие в 6 съвместни
проекта за ТГС; 2. Проведени
11 тристранни и двустранни
срещи с трансграничните
партньори 3. Структуриран и
сградно обезпечен
секретариат по Програмата
за ТГС му България и Турция
2007-2013 г. в град Хасково.
Кадрово не обезпечен
секретариат не по вина на
Областния управител.

1. Участие в 6 съвместни проекта за 1. Напълно постигната цел 100 %
ТГС; 2. Проведени 11 тристранни и
двустранни срещи с
трансграничните партньори 3.
Структуриран и сградно обезпечен
секретариат по Програмата за ТГС
му България и Турция 2007-2013 г. в
град Хасково. Кадрово не обезпечен
секретариат не по вина на
Областния управител.

1. Участие 5 съвместни проекта за
ТГС; 2. Проведени 8 тристранни и
двустранни срещи с
трансграничните партньори 3.
Структуриран, кадрово и сградно
обезпечен секретариат по
Програмата за ТГС му България и
Турция 2007-2013 г. в град Хасково.

1. Напълно постигната цел 100 %

1. Участие в разработване и
изпълнение на проекти по
програми на ЕС. 2. Участие
като партньори по проекти,
финансирани от програми на
ЕС. 3. Организиране и
провеждане на
информационни дни по
проекти, финансирани от
програми на ЕС.
9. Акцентиране върху 1. Приемни дни на областния
управител в сградата на
срещите с
областната администрация; 2.
гражданите, като
Изнесени приемни на
важна част от
работната програма областния управител в
общините от областта; 3.
на областния
Срещи с отделни обществени
управител
групи - като пенсионери,
млади хора и др.

1.Участие в разработването и
изпълнението на 10 проекта
по програми на ЕС. 2.
Участие като партньори в 6
съвместни проекта. 3.
Организирани и проведени 11
информационни срещи по
проекти, финансирани от
програми на ЕС.

1.Участие в разработването и
изпълнението на 6 проекта по
програми на ЕС. 2. Участие като
партньори в 4 съвместни проекта. 3.
Организирани и проведени 12
информационни срещи по проекти,
финансирани от програми на ЕС.

1.Участие в разработването и
1. Напълно постигната цел 100 %
изпълнението на 10 проекта по
програми на ЕС. 2. Участие като
партньори в 6 съвместни проекта. 3.
Организирани и проведени 11
информационни срещи по проекти,
финансирани от програми на ЕС.

1. Проведени 44 приемни дни
в сградата на областната
администрация и приети 338
граждани; Проведени 14
изнесени приемни в
общините и приети 293
граждани; 3. Проведени 6
срещи с представители на
отделни обществени групи.

1. Проведени 45 приемни дни в
сградата на областната
администрация и приети 320
граждани; Проведени 20 изнесени
приемни в общините и приети 280
граждани; 3. Проведени 5 срещи с
представители на отделни
обществени групи.

1. Проведени 44 приемни дни в
сградата на областната
администрация и приети 338
граждани; Проведени 14 изнесени
приемни в общините и приети 293
граждани; 3. Проведени 6 срещи с
представители на отделни
обществени групи.

1. Прессъобщения,
пресконференции и
отразяване на събития с
участието на областния
управител; 2. Годишна среща
с представители на медиите;
3. Обогатяване на
преслистата на областния
управител; 4. Изпълнение на
Медиен проект "Говори с
властта на ТИ!" - финансиран
по комуникационнтата
стратегия на Пресслужбата на
МС.

1. Осъществени 160
прессъобщения, 11
пресконференции на
областния управител; 2.
Проведени 2 годишни срещи
с представители на медиите;
3. Запазена преслиста на
областния управител общо 30
медии включени в листата; 4.
Изпълнен медиен проект
"Говори с властта на ТИ!" финансиран по
комуникационнтата стратегия
на Пресслужбата на МС.

1. Осъществени 170
прессъобщения, 15
пресконференции на областния
управител; 2. Проведена годишна
среща с представители на медиите;
3. Обогатена преслиста на
областния управител общо 33 медии
включени в листата; 4. Изпълнен
медиен проект "Говори с властта на
ТИ!" - финансиран по
комуникационнтата стратегия на
Пресслужбата на МС.

1. Осъществени 160
2. Задоволително постигната цел 93
прессъобщения, 11
%. Забележка: *5
пресконференции на областния
управител; 2. Проведени 2 годишни
срещи с представители на медиите;
3. Запазена преслиста на областния
управител общо 30 медии включени
в листата; 4. Изпълнен медиен
проект "Говори с властта на ТИ!" финансиран по комуникационнтата
стратегия на Пресслужбата на МС.

8. Поддържане на
равнището на
работата на
администрацията по
програмите и
финансовите
инструменти на ЕС

10. Продължаване на
сътрудничеството и
коректните
отношения с
представителите на
медиите

1. Напълно постигната цел 100 %
Забележка: *4

Забележки: *1. Индикатора за самооценка отразява количественото, но не и качественото изпълнение на целта. След преоценка на взетите в началото на 2009 г. решение новото ръководства на
администрацията прецени, че постигането на резултатите по дейност 1 би довело изцяло до преграждане на възможността за изпълнение на резултата по дейност 2. Ограничения
сграден фонд и необходимостта от помещаване на голям брой държавни институции налагат пестеливо използване на сградния фонд и изоставяне на идеята за разточително отреждане на
отделни помещения на партера на сградата за обслужване на едно гише за всяка институция. Всяка институция е предприела необходимите мерки за провеждане на принципа на обслужване на
едно гише в рамките на новото разпределение, направено на 18.11.2009 г. В този смисъл помещенията са разпределени ефективно както между институциите, така и в рамките на всяка отделна
институция; *2. Тук индикатора за самооценка отчита комплексните постижения по двете дейности. Вярно, че през 2009 г. са обработени 69 други преписки, свързани с дейността на общините
(основно сигнали и жалби) при заложени 100 (изпълнение 69%). Следва да се има предвид, че броят на тези преписки зависи от постъпването им. Намалянето на техния брой донякъде е индикатор и за подо

