Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2010г./

1. Осигуряване
на заетост, в
т.ч. на
безработни
лица от
неравнопоставени
групи

1. Изготвяне и
реализиране на
проекти по НП
„ОСПОЗ”

Разкриване на места в
общополезни дейности.

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2010г./

3 бр. наети лица

1. напълно постигната цел
/100 %/
2. задоволително
постигната
цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително
постигната
цел /под 50 %/
2 бр. наети лица 67 %

1 бр. наети лица

1 бр. наети лица

Повишаване качеството на
живот на рискови групи лица

2. Продължаваща
реализация на
проект по НПЗОХТУ

3. Продължаваща
Осигуряване възможност на
реализация на
млади хора за кариерно
проекти по НП „Старт развитие
на кариерата”
4. Изготвяне и
Осигуряване възможност на
реализиране на млади хора за кариерно
проекти по НП
развитие

5
Индикатор за
самооценка

100 %

100 %

2 бр. наети лица

2 бр. наети лица

2 бр. наети лица

2 бр. наети лица

100 %

1

„Старт на
кариерата”
5. Реализация по
чл. 41 и чл. 52,
ал. 2 от ЗНЗ

2. Реализиране
на проекти по
европейски и
оперативни
програми, в т.
ч. като
партньори
и/или целеви
групи

Участие в
реализацията на
проекти по
европейски и
оперативни
програми, в т. ч. като
партньори и/или
целеви групи

0 бр. наети лица

2 бр. наети лица

Участие в
реализацията на
проекти по
европейски и
оперативни
програми, в т. ч.
като партньори
и/или целеви
групи - 2 проекта

Участие в
реализацията
на проекти по
европейски и
оперативни
програми, в т. ч.
като партньори
и/или целеви
групи - 3
проекта

Осигуряване възможност на
млади хора за кариерно
и повишаване качеството на
живот на рискови групи лица
През 2010г. Областна
администрация – Търговище
е участвала като
партньор/целева група по
следните проекти,
финансирани от ОП:
1. Партньор по проект „За
прозрачни и открити
областни и общински
администрации” по ОПАК

100%

100%

2. Целева група по проект
„Подобряване на
ефективността на
управлението в областни и
общински администрации
чрез създаване на условия
за активно прилагане на
публично - частното
партньорство” по ОПАК
3. Целева група по проект
„Подобряване на качеството
на административното
обслужване на гражданите и
2

3.
Активизиране
на диалога с
институциите и
гражданските
организации

Организиране и
провеждане на
заседания на
съветите и
комисиите към
Областния
управител

4.
Актуализация
на Областната
стратегия за
развитие (ОСР)

Участие в работни
срещи, инициирани
от МРРБ, чрез проект
„Конвенциите от Рио”
за разработване на
примерно техническо
задание и Методика
за извършване на
междинна оценка
(МО) на ОСР.
Организиране
възлагането на МО,
съгласно НВМОП,
ЗРР и ППЗРР.
Организиране
разработването на
Областна стратегия
за развитие на
социалните услуги
2011 – 2015г., въз
основа на анализ на
потребностите от

5.
Разработване
на Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2011 2015

бизнеса в региона чрез
развитие на електронно
управление в СЗРП, СЦРП,
СИРП” по ОПАК
Активизиран диалог с
институциите и
гражданските организации,
включително чрез
проведени заседания на
съветите и комисиите към
Областния управител

Провеждане на
10 заседания

Проведени 2525 100%
заседания

Изготвена Междинна оценка
на Областната стратегия за
развитие на област
Търговище, която ще
послужи при актуализацията
на стратегическия документ
през 2011г.

Актуализиран
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие – 1 бр.

Междинна
оценка на
Областната
стратегия за
развитие на
област
Търговище,
необходима за
актуализацията
на
стратегическия
документ през
2011г. – 1 бр.

75%

Изготвена и съгласувана
Областна стратегия за
развитие на социалните
услуги 2011 – 2015г.

Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2011 –
2015г. – 1 бр.

Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2011 –
2015г. – 1 бр.

100%
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6. Създаване
на Асоциация
по ВиК към
Областния
управител

7.Ефективно
управление на
човешките
ресурси и
укрепване на
административ
ния
капацитет

социални услуги във
всяка община.
Съгласуване на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2011 – 2015г. от
Областния съвет за
развитие, съгласно
чл.36а, ал.5 от
ППЗСП.
Организиране
провеждането на
първото Общо
събрание на
Асоциацията по ВиК
в обособена
територия
Търговище, съгласно
изискванията на
Закона за водите.
1.Ефективност
и ефикасност
на системите за
подбор,
назначаване и
освобождаване
на служители
.

Създадена Асоциация по
ВиК в обособена територия
Търговище.

Асоциация по
ВиК в обособена
територия
Търговище - 1

Асоциация по
ВиК в
обособена
територия
Търговище - 1

100%

Качествено управление на
човешките ресурси според
нуждите на
администрацията за
съответния период

Назначени
служители
с
професионален
опит и
изградени
професионални
качества – 3
служители

Назначен – 1
служител

34%

100 %
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8.Подобряване
на качеството
на
административ
ното
обслужване

2.Използване
на системата за
мобилност на
служители.

Съкратени
срокове за
назначаване
на
служители.Назначен
служители
с
професионален опит и
изградени
професионални качества.

Назначаване на
1 служител

1.Специализирано
обучение на
служителите на
„Едно гише”.
Осигуряване на още
един служител или
система на
взаимозаменяемост
на служителите
обслужващи гишето.

Намалено времетраене за
приемане на заявка за
административна услуга.
За системата на
взаимозаменяемост е
осигурен служител.
Не са проведени
специализирани обучения –
липса на бюджетни
средства.

5 минути
Намалено
времетраене за
приемане на
заявката за
административна
услуга 8 мин.
0
Повишена
квалификация на
служителите и
качеството на
обслужване брой
обучения - 2

2. Провеждане на
кампания за
информираност на
гражданите за
различните видове
достъп до
обществена
информация, услуги

Проведени анкети с
потребителите на
административни услуги

Проведени
анкети - 3

3

100%

Съдържанието на

Брой публикации

1

100%

Назначен – 1
служител

100%
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и обратна връзка с
потребителя.
3. Публично
оповестяване на
резултатите и
анализите от
допитването до
потребителите.

подпълнените анкетни карти
е достъпно за всички
потребители на
административни услуги.
Намират се на гише
„Административно
обслужване”

–1
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