Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Хасково

1
Цели за 2010 г.

1. Ускоряване
усвояването на
средствата от
структурните
фондове и другите
финансови
инстументи на ЕС
от потенциалните
бенефициенти в
Област Хасково

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ
(забележка: *1 )

Ускорено
привличане на
ресурси за
преодоляване на
икономическата
криза и нейните
последици и
поставяне началото
на устойчив
стопански растеж в
Област Хасково

Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритет ІV, цели
62, 64 и 65

4
Дейности

5
Срок /месец през
2010 г./
(забележка: *2)

Октомври 2010 г.
1. Участие като водеща
организация, партньори и
целеви групи в проекти,
финансирани от програми
на ЕС. 2. Укрепване на
експертния капацитет на
бенефициентите от
областта чрез провеждане
на работни срещи, обучения
и информационни дни. 3.
Пренасочване на експертен
потенциал между основните
участници в процеса на
усвояване на европейските
средства. 4. Увеличаване на
проектния капацитет на
Областна администрация
Хасково

6
Очакван резултат

1. Разработени, внесени за
одобрение и в етап на
изпълнение 2 проекта като
водеща организация, 3
проекта като партньор и 2
проекта като целева група. 2.
Организирани и проведени
12 работни срещи, обучения
и информационни дни. 3.
Пренасочени 5 експерта от
общински, областни
администрации и НПО към
работа за бенефициенти с
недостатъчен проектен
капацитет. 4. Структуриране
на звено по Европейски
проекти и привличане на
нови подготвени експерти на
работа в него.

7
Индикатор за изпълнение (забележка: *3 )
Индикатор за текущо
състояние

Индикатор за целево
състояние

1. Разработени, внесени за
одобрение и в етап на
изпълнение като водеща
организация 2 проекта,
участие като партньори в 3
съвместни проекта и
участие като целева група в
1 проект. 2. Организирани и
проведени 12 работни
срещи, обучения и
информационни дни. 3.
Пренасочени 0 експерта от
общински, областни
администрации и НПО към
работа за бенефициенти с
недостатъчен проектен
капацитет. 4. Липса на
структурно звено по
европейски проекти и 0
привлечени за 2 години
експерти.

1. Разработени, внесени за
одобрение и в етап на
изпълнение като водеща
организация 2 проекта,
участие като партньори в 3
съвместни проекта и
участие като целева група в
2 проекта. 2. Организирани и
проведени 12 работни
срещи, обучения и
информационни дни. 3.
Пренасочени 5 експерта от
общински, областни
администрации и НПО към
работа за бенефициенти с
недостатъчен проектен
капацитет. 4.
Структурирано звено и 2
(двама) новопривлечени
експерти.

2. Засилване на
подкрепата за
бизнеза и
привличане на
инвестиции в
област Хасково

Ускорено
привличане на
ресурси за
преодоляване на
икономическата
криза и нейните
последици и
поставяне началото
на устойчив
стопански растеж в
Област Хасково

1. Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритет І,
Подприоритет І.2,
цели 8, 9 и 10;
2. Стратегия за
развитие на Област
Хасково 2005 2015 г.

1. Организиране в помощ на Декември 2010 г.
бизнеса на делови срещи с
министри и ръководители на
ведомства. 2. Браншови
форуми за набелязване на
антикризисни мерки в
засегнати от рецесията
икономически отрасли и
привличане на потенциални
инвеститори. 3. Инициативи
на кабинета на областния
управител за срещи на
място с предприемачите от
областта и решаване на
конкретните им проблеми.

1. Осем организирани делови
срещи с представители на
правителството и други
ведомсва. 2. Четири форума
за решаване на проблеми в
отделни сектори и
привличане на инвестиции. 3.
Шест отделни инициативи за
срещи на място с бизнеса.

1. Четири организирани
делови срещи с
представители на
правителството и други
ведомсва. 2. Един форум за
решаване на проблеми с
регионалните депа за
отпадъци. 3. Три отделни
инициативи за срещи
намясто с бизнеса.

1. Осем организирани
делови срещи с
представители на
правителството и други
ведомсва. 2. Четири форума
за решаване на проблеми в
отделни сектори и
привличане на инвестиции.
3. Шест отделни инициативи
за срещи намясто с бизнеса.

3. Оптимизиране на
човешкия и
финансов ресурс
на областната
администрация за
подобряване на
услугите за
гражданите и
бизнеса

Ускоряване на
реформата за
оптимизиране на
човешкия и
финансов ресурс
на
администрациите
от областта,
целяща
намалянето на
негативното
отражение на
финансовата криза
и нейните
последици върху
бизнеса, трудовата
заетост и
социалната
сигурност.

Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритет І,
Подприоритет І.9.
цел 44

1. Внедряване на хард-уеър, Юли 2010 г.
софт-уеър и принципа на еобласт в областната
администрация и
структуриране на звено по
ИКТ нея. 2. Привеждане на
структурата на
администрацията в
съответствие с новия
устройствен правилник.

1. Внедряване на
функционален хардуеър и
софт уеър за изграждане на
ефективна и ефикасна
система за електронно
управление на областната
администрация; 2.
Стартиране на внедряването
на е-област. 3.
Структуриране на звено по
ИКТ в областта и
привличането на 2-ма
специалисти по ИКТ в него. 4.
Провеждане на оптимални
структурни реформи в
администрацията съобразно
новия устройствен
правилник.

1. Морално остарял и
нееднороден хард-уеър и
софт-уеър за изграждане на
ефективна и ефикасна
система за електронно
управление на областната
администрация; 2. Работа
по е-област на ниво
стартирало предпроектно
проучване на добри
практики. 3. Липса на звено
по ИКТ в администрацията и
нерационално аутсорсване
на всички ИКТ дейности в
областната администрация.
Един специалист по ИКТ и
то по програма "Старт в
кариерата". 4. Стартирали
структурни реформи в
администрацията,
съответстващи и на новия
устройствен правилник.

1. Внедрен функционален
хард-уеър и софт-уеър за
изграждане на ефективна и
ефикасна система за
електронно управление на
областната администрация;
2. Стартирал процес на
внедряване на е-област. 3.
Структурирано звено по ИКТ
в областната
администрация и
привличени 2-ма
специалисти по ИКТ в него.
4. Приключили структурни
реформи в
администрацията, напълно
съобразени с новия
устройствен правилник и
стратегическите цели на
областния управител.

4. Засилване на
контрола и
оптимизиране на
координацията на
дейността на
териториалните
структури на
изпълнителната
власт.

Засилване на
контрола,
подобряване на
координацията и
разширяване на
експертната
подкрепа за
местната власт и
териториалните
структури, с цел
успешното
провеждане в
Област Хасково на
антикризисната
политика на
правителството

Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритет V,
Подприоритет V.5,
цел 97

1. Периодични работни
Декември 2010 г.
срещи с ръководителите на
териториални звена от
отделните сектори за
координиране на
съвместната дейност; 2.
Възлагане на самостоятелни
и съвместни проверки по
проблеми, с които е сезиран
областния управител.

1. Проведени 4 работни
срещи с ръководителите на
териториални звена; 2.
Възложени 12 самостоятелни
и 4 съвместни проверки по
проблеми, с които е сезиран
областния управител.

1. Проведени 3 работни
срещи с ръководителите на
териториални звена; 2.
Възложени 6 самостоятелни
и 3 съвместни проверки по
проблеми, с които е сезиран
областния управител.

1. Проведени 4 работни
срещи с ръководителите на
териториални звена; 2.
Възложени 12
самостоятелни и 4
съвместни проверки по
проблеми, с които е сезиран
областния управител.

5. Активизиране на
трансграничното
сътрудничество с
Гърция и Турция.

Ускорено
привличане на
ресурси за
преодоляване на
икономическата
криза и нейните
последици и
поставяне началото
на устойчив
стопански растеж в
Област Хасково

1. Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритет V,
Подприоритет V.5
цел 102;
2. Стратегия за
развитие на Област
Хасково 2005 2015 г.

Септември 2010 г.
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 между
България и Турция 20072013 г. в град Хасково.

1. Одобрени 5 съвместни
проекта за ТГС; 2. Проведени
8 тристранни и двустранни
срещи с трансграничните
партньори 3. Предоставени
стаи 88, 89, 90 и 91 в
сградата на областната
администрация на
Съвместния технически
секретариат по Програмата
за ТГС между България и
Турция 2007-2013 г.

1. Реализирани 4 съвместни
проекта за ТГС; 2.
Проведени 6 тристранни и
двустранни срещи с
трансграничните партньори
3. Отредени помещения за
ползване от секретариата.

1. Одобрени 5 съвместни
проекта за ТГС; 2.
Проведени 8 тристранни и
двустранни срещи с
трансграничните партньори
3. Предоставени стаи 88, 89,
90 и 91 в сградата на
областната администрация
на Съвместния технически
секретариат по Програмата
за ТГС между България и
Турция 2007-2013 г.

6. Активизиране на
работата по
важните за
областта
инфраструктурни
проекти като
първостепенна
антикризисна
мярка.

Ускорено
привличане на
ресурси за
преодоляване на
икономическата
криза и нейните
последици и
поставяне началото
на устойчив
стопански растеж в
Област Хасково

1. Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България,
Приоритет І,
Подприоритет І.8,
цел 33 и 34;
2. Стратегия за
развитие на Област
Хасково 2005 2015 г.

1. Ускорено приключване на Септември 2010 г.
отчуждителните процедури,
свързани с изграждането на
ж.п. линията Пловдив Свиленград и
автомагистрала "Марица"; 2.
Подкрепа пред органите на
централната изпълнителна
власт на важните за
областта инфраструктурни
проекти на общините.

1. Приключили отчуждителни
процедури, свързани с
изграждането на ж.п. линията
Пловдив - Свиленград и
автомагистрала "Марица"; 2.
Проведени 4 срещи с
министри и други
ведомствени ръководители
по конкретни общински
инфраструктурни проекти.

1. Приключили 80% от
процедурите за ж.п. линията
Пловдив - Свиленград и 5%
от процедурите за
автомагистрала "Марица"; 2.
Проведени 2 срещи с
министри и други
ведомствени ръководители
по конкретни общински
инфраструктурни проекти.

1. Приключили 100% от
процедурите за ж.п. линията
Пловдив - Свиленград и
100% от процедурите за
автомагистрала "Марица"; 2.
Проведени 4 срещи с
министри и други
ведомствени ръководители
по конкретни общински
инфраструктурни проекти.

7. Отвореност на
Областния
управител и
заместник
областните
управители към
проблемите на
гражданите

Ускоряване на
реформата за
оптимизиране на
човешкия и
финансов ресурс
на
администрациите
от областта,
целяща
намалянето на
негативното
отражение на
финансовата криза
и нейните
последици върху
бизнеса, трудовата
заетост и
социалната
сигурност.

Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритети І, V и VІ
при спазване на
основен принцип 7

Декември 2010 г.
1. Приемни дни на
областния управител и
заместник областните
управители в сградата на
областната администрация;
2. Срещи на областния
управител и заместник
областните управители с
гражданите от областта по
места 3. Срещи с отделни
обществени групи - като
пенсионери, млади хора и
др.

1. Проведени 46 приемни дни
на областния управител и
заместник областните
управители в сградата на
областната администрация и
приети 350 граждани; 2.
Проведени 22 срещи на
областния управител и
заместник областните
управители с гражданите от
областта по места и приети
300 граждани 3. Проведени 6
срещи с отделни обществени
групи - като пенсионери,
млади хора и др.

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 46 приемни
дни на областния управител
и заместник областните
управители в сградата на
областната администрация
и приети 350 граждани; 2.
Проведени 22 срещи на
областния управител и
заместник областните
управители с гражданите от
областта по места и приети
300 граждани 3. Проведени
6 срещи с отделни
обществени групи - като
пенсионери, млади хора и
др.

8. Укрепване на
връзките с
кметовете и
общинските съвети
от областта и
експертно
подпомагане на
общинските
администрации

Засилване на
контрола,
подобряване на
координацията и
разширяване на
експертната
подкрепа за
местната власт и
териториалните
структури, с цел
успешното
провеждане в
Област Хасково на
антикризисната
политика на
правителството

Програма на
Правителството на
европейското
развитие на
България
Приоритет V,
Подприоритет V.5
цели 97, 98, 99, 100
и 101

1. Заседания на областния Ноември 2010 г.
съвет за развитие; 2. Други
мероприятия с участието на
местната власт; 3. Работни
посещения на областния
управител и заместник
областните управители на
място в общинските
администрации.

1. Проведени 3 заседания на
областния съвет за развитие;
2. Проведени 6 срещи на
кметовете от областта с
министри по конкретни теми.
3. Двадесет и две работни
посещения на областния
управител и заместник
областните управители на
място в общинските
администрации.

1. Проведено 1 заседание
на областния съвет за
развитие; 2. Проведени 6
срещи на кметовете от
областта с министри по
конкретни теми. 3.
Единадесет работни
посещения на областния
управител и заместник
областните управители на
място в общинските
администрации.

1. Проведени 3 заседания на
областния съвет за
развитие; 2. Проведени 6
срещи на кметовете от
областта с министри по
конкретни теми. 3. Двадесет
и две работни посещения на
областния управител и
заместник областните
управители на място в
общинските администрации.

