Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ

1
Цели за 2010 г.

2
3
Стратегически Стратегически
цели
документ

4
Дейности

5
6
Очакван резултат
Срок
/месец през
2010 г./

7
Индикатор за
изпълнение
Индикат
Индикатор
ор за
за текущо
целево
състояние
състояни
(2009 г.)
е

Актуализиране
и приемане на
стратегическит
е и планови
документи,
свързани с
развитието на
област
Пловдив

Създаване на
по-добри
възможности
за планиране и
провеждане на
регионалната
политика в
Южен
централен
район и област
Пловдив

-Приемане на
актуализиран
РПР на ЮЦР
2009-2013

Февруаридекември

Приет
актуализиран
документ на РПР
на ЮЦР 2009-2013

Актуализир
ан, но не
утвърден
РПР на
ЮЦР 20092013

Приета
актуализирана
областна
стратегия за
развитие на област
Пловдив

Незапочна Актуализ
л процес на ирана
актуализац ОСР
ия

Одобрен РУС на
общините
Пловдив, Садово,
Куклен, Родопи и

Приет
първи етап
– анализ на
състояниет

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България за
периода 2005 2015 г.
Регионален
план за
развитие на
ЮЦР
Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив

-Актуализиране
на областната
стратегия за
развитие на
област Пловдив

-Съдействие за
изготвяне,
приемане и
одобряване на
РУС на общините

1бр.
актуализ
иран
регионал
ен план

Декември
1бр.одоб
рена
РУС

1

- 2005-2015

Подобряване
на
регионалната
координация за
провеждане на
регионалната и
секторните
политики

Намаляване на
междурегионалн
ите и
вътрешнорегион
алните различия
в
икономическото,
социалното и
териториалното
развитие и
доближаване до
средните
стандарти в ЕС

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
българия 20092013

Стратегия по
децентрализаци
я
Регионален
план за
развитие на
ЮЦР

Пловдив, Садово,
Куклен, Родопи и
Марица

Участие в
работни групи за
актуализация на
стратегията за
децентрализация

Предложения за
нормативни
промени за
оптимизиране на
функционалната
компетентност на
областния
управител за
координация на
секторните
политики на
регионално
равнище

Януаридекември

Марица

о

Подобрeна
координация и
взаимодействие за
провеждане на
регионалната
политика и
секторните
политики в област
Пловдив

Внесени
предложен
ия за
актуализац
ия на
стратегията
по
децентрали
зация

Внесени
предлож
ения за
актуализ
ация на
стратеги
ята по
децентра
лизация

Оптимизиране на
дейността на
областния съвет за
развитие за
провеждане на
регионална
политика и
секторните
политики в област
Пловдив

Внесени
предложен
ия за
нормативни
промени
относно
функциона
лната
компетентн
ост на
областния
управител

Внесени
предлож
ения за
нормати
вни
промени
относно
функцио
налната
компетен
тност на
областни
я
управите
л

2

Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив
- 2005-2015

Редовни
заседания на
ОСР

Реализирани
проекти и
инициативи,
допринасящи за
развитието на
област Пловдив

0 бр.
заседания
на ОСР

4 бр.
заседани
я на ОСР

Работни срещи с
органи на
централната
изпълнителна
власт, общини
и ТЗ по актуални
за развитието на
област Пловдив
проблеми

бр.
бр.
реализиран реализир
ани
и срещи
срещи

- Организиране
на тематични
срещи между
заинтересованите страни,
вкл. структури на
гражданското
общество и
бизнеса,
информиране,
планиране и
осъществяване
на съвместни
действия и
проекти;

бр.
подкрепени
инициативи
и проекти

бр.
подкрепе
ни
инициати
ви и
проекти

3

-Оказване на
подкрепа за
осъществяване
на партньорства
между
държавната,
местната власт и
гражданското
общество при
кандидатстване с
проекти по
различните
програми на
Общността и
оперативните
програми;

Подобряване
на инвестиционната среда
и бизнес
климата

Оптимизиране
на
възможностите за устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване
на
регионалната
конкурентноспо
собност на
област

Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив
- 2005-2015

Иницииране и
подкрепа на
създаването на
фонд за развитие
на летище
„Пловдив” южната врата на
България

Февруаридекември

Подобрена
инвестиционна
среда в област
Пловдив и Смолян

Проведени
срещи

Проведи
ни срещи

Внесени
предложен
ия за
решения на
общините
за участие
във фонда

Решения
на
общинит
е
Създаде
н фонд

Няма
създаден

4

Пловдив
Създаване на
планова
основа за
изграждане и
реконструкция
на пътна
инфраструктур
а и създаване
на нова такава
в област
Пловдив

Развитие и
модернизация
на
техническата
инфраструктур
а

фонд
Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013
Областна
стратегия за
развитие на
Област Пловдив
- 2005-2015 г.,
Оперативни
програми

-Изготвяне и
одобряване на
инвестиционен
проект и
издаване на
разрешение за
строеж за обект
Нов мост на река
Стряма на път II56 Пловдив –
Раковски
-Одобряване на
парцеларен план
и отчуждаване на
засегнати имоти
за обект път II –
86 – Пловдив Асеновград
-Одобряване на
парцеларен план
и отчуждаване на
засегнати имоти
за обект
„Околовръстен
път на гр.
Пловдив” от
„Скобелева
майка” до

Февруари –
декември

Започва
не и
извършв
ане на
СМР

Одобрени и
издадени
строителни книжа
за стартиране на
строителството

Създаване на
планова основа за
изготвяне и
одобряване на
инвестиционен
проект за обекта

1 бр.
парцела
рен план

Създаване на
планова основа за
изготвяне и
одобряване на
инвестиционен
проект за обекта
1 бр.
парцела
рен план

5

„Асеновградско
шосе”
.

Усъвършенств
ане
управлението
на В и К
сектора на
територията на
област
Пловдив и
създаване на
планова
основа за
реализация на
обект
„Водоснабдите
лен комплекс
Въча”

Подобряване
качеството на
предоставянит
е В и К услуги и
поддържането
на В и К
системите,
обслужващи
населените
места

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 2009 2013
Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив
– 2005-2015 г.
Оперативни
програми

Създаване на
Октомври
регионална
асоциация по
водоснабдяване
и канализация (по
чл. 198,”в” от
закона за водите)

Съдействие при
Януариизготвяне на ПСД декември
за обект
„Водоснабдителен
комплекс Въча”
чрез участие в
експертни съвети
по устройство на
територията за
идеен проект, ПУП
и парцеларен план
и технически
проект

Създаде
на
асоциац
ия

Няма
създадена
асоциация

Изготвян
еи
одобряв
ане на
ПСД

Внесен
Възможност за
идеен
подготовка на
проект
апликационните
форми за
кандидатстване по
ОП (след
одобряване на
вариант от „идейна
фаза”) за
реализация на
обекта

6

Разкриване,
опазване,
експониране и
популяризиран
е на
културното
наследство,
създаване на
по- добри
условия за
развитие на
устойчив
културен
туризъм в
област
Пловдив и по
Трансбалканск
ия културен
коридор

Утвърждаване
на българската
национална и
културна
идентичност
като част от
европейското
културно
наследство

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013

Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив
- 2005-2015 г.

Разработване на
Януарипроекти,
декември
свързани с
опазването на
паметниците на
културата на
територията на
област Пловдив
под управлението
на областния
управител:
-Проект „Античен
театър“ Програма
„Красива
България“

-Реализиране на
проект
„Античният
стадион на
Филипополис опазване,
рехабилитация и
градско
обновяване“
/национален
паметник на
културата/;

Опазено,
експонирано
популяризирано
културно
наследство на
област Пловдив
Обмяна на добри
практики с
Норвегия, Гърция
Румъния, Италия
за опазване на
културното
наследство и
развитие на
културния туризъм

Създадени
възможности за
развитие на
културен туризъм
по
трансбалканския
културен коридор

1 проект - в Реализи
процес на
ран
реализация проект
по
програма
„Красива
Българи
я”
2 проекта,
внесени за Одобрен
одобрение ие и
стартира
не на
проект
„Трансба
лканския
път” по
ОП
„Трансна
ционалн
о
сътрудни
чество в
Югоизто
чна
Европа“

Реализи
ране на
проект

7

-Реализиране на
проект
„Трансбалканския
път” по ОП
„Транснационалн
о сътрудничество
в Югоизточна
Европа“

Активизиране
на диалога
между
държавата,
представителн
ите
организации на
работниците и
служителите и
тези на
работодателит
е в Областния
съвет за
тристранно
сътрудничеств
ои
Областния
съвет по
условия на
труд
в област
Пловдив

Запазване и
постепенно
повишаване на
жизнения
стандарт на
българските
граждани в
съответствие с
европейските
принципи и
стандарти

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013

Стратегията по
безопасност и
здраве при
работа 2008 –
2012 г

ЯнуариВнасяне на
декември
предложение за
нормативни
промени в КТ
относно
институционализи
рането и
функционирането
на Областния
съвет за
тристранно
сътрудничество
- Подобряване и
активизиране
дейността на
ОСТС.
- Приемане на
основни цели и
приоритети за
работата на
ОСТС 2010 г.

„Античен
стадион“
по ФМ на
ЕИП

Постигнат
ефективен и
активен социален
диалог при
провеждане на
областната
социална политика

1 неприето
предложен
ие за
промяна

Прието
предлож
ение за
нормати
вна
промяна

Подобрени
механизми за
провеждане на
диалог между
социалните
партньори на
областно ниво

2
заседания
на ОСТС

4
заседани
я на
ОСТС

Няма
определен
и
приоритети
за робата
на

Утвърде
ни
областни
приорите
ти за
работа

8

областно
ниво
- Изготвяне и
приемане на нов
правилник за
дейността на
ОСТС

Оптимизиране на
структурата и
дейността на
Областния съвет
за условия на
труд чрез:
-Включване на
представител на
РД „СЗ”
- Създадени
работни групи по
конкретни
проблеми

- Гарантиране на
сигурни и
безопасни условия
на труд

Няма
правилник
за
дейността
2009

1
бр.прави
лник за
дейностт
а

1 бр.
заседания
на ОСУТ

4 бр.
заседани
я на
ОСТУ

- Създадена
работна група за
разработване на
критерии и
определяне на
работодатели,
създали найдобри
здравословни и
безопасни условия
на труд;

2 бр.
работни
групи
бр.
заседани
я на
работнит
е групи
1бр.разр
аботени
критерии
за

9

Подпомагане
създаването на
нови Общински
съвети по
условия на труд
на територията
на област
Пловдив

- Създадена
работна група за
разработване на
проект по фонд
„Условия на труд“
към МТСП

отличава
не на
работода
тели;
бр.
отличени
работода
тели от
ОСУТ;
1 разр.
проект
по фонд
„Условия
на труд“;

Подпомогнати и
създадени
Общински съвети
по условия на труд

Бр.подпо
могнати
Общ.СУ
Т

Създадени
общински СУТ на
територията на
област Пловдив

Проведена
информационна
кампания за
ползите от
Общински СУТ

Бр.инфо
рмацион
ни
кампани
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и

Осигуряване на
заетост и
недопускане на
масова и
продължителн
а безработица
в област
Пловдив

Запазване и
постепенно
повишаване на
жизнения
стандарт на
българските
граждани в
съответствие с
европейските
принципи и
стандарти

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013
Икономически
мерки за
възстановяване
на българската
икономика (27
юли 2009 г. - 27
април 2010 г.)
Национален
план за
заетостта за
2010 г.
Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив
- 2005-2015 г.,

Януари –
Подкрепа на
юни
мерки и проекти
за осигуряване на
заетост и
недопускане на
безработица, и
повишаване
качеството на
работната сила

Запазени
съществуващи и
създадени нови
работни места
чрез подкрепените
мерки

Проведени
заседания
на ПК по
заетостта
към ОСР на
област
Пловдив - 6
бр.

Проведе
ни
заседани
я на ПК
по
заетостт
а към
ОСР на
област
Пловдив8 бр.
заседани
я

-Представени за
одобрение пред
ПК по заетостта 13
регионални
програми по
заетостта

13 бр.
регионални
програми,
одобрени
от ПКЗ за
включване
в НДПЗ
2010

-Одобрени от ПК
по заетостта 18
проекти по ОСПОЗ

22 бр.
одобрени
проекти по
ОСПОЗ

13 бр.
одобрен
и
регионал
ни
проекти
за вкл.
НДПЗ
2010
18 бр.
одобрен
и
проекти
по
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-Одобрен планприем за
професионалните
училища,
съобразен с
потребностите и
изискванията на
бизнеса

136
реализиран
и
паралелки
и

ОСПОЗ
164
реализир
ани
паралелк
и

Подпомогн
ати 1428
бр.
служители
и
работници

Подпомо
гнати
609 бр.
служител
ии
работниц
и

-Осигурена
финансова
подкрепа и
обучение за лица,
заети при
непълно работно
време в сферата
на компютърното и
чуждо езиково
обучение
-Утвърдени за
изплащане
компенсации на
работници и
служители, за
които е установено
непълно работно
време в
икономическите
сектори
„Индустрия” и
„Услуги” съгласно
ПМС 44
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Създаване на
условия за
равни
възможности и
успешна
реализация в
живота на
обществото за
хората в
неравностойно
положение в
област
Пловдив

Развитие на
човешкия
капитал на
нацията и
създаване на
условия за
успех на всеки
гражданин

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013

Областна
стратегия за
развитие на
област Пловдив
- 2005-2015 г.,

Стратегия за
осигуряване на
равни
възможности на
хората с
увреждания
2008 - 2015 г

Приемане и
изпълнение на
годишна
програма за
дейността на
ОССЕДВ,
включваща
дейности,
насочени към
етническите
малцинства на
територията на
област Пловдив
Популяризиране
на
възможностите за
кандидатстване с
проекти за
интеграцията на
хората в
неравностойно
положение –
хората с
увреждания,
малцинства

Януари декември

Разработена и
приета програма
за дейността на
ОССЕДВ

0 програми
за работа

Проведени мин. 5
заседания и
тематични срещи
на ОССЕДВ

2 бр.
заседания
на
ОССЕДВ

програма
за
работата
на
ОССЕДВ
5 бр.
заседани
я на
ОССЕДВ
бр.прове
дени
информа
ционни
срещи

Реализирани и
подкрепени
проекти за
интеграцията на
хората в
неравностойно
положение –
хората с
увреждания,
малцинства

бр.
реализир
ани и
подкрепе
ни
проекти

Подкрепени
проекти и
инициативи,
свързани с
опазването и
популяризирането
на културата на
различните етноси
в региона

бр.
реализир
ани и
подкрепе
ни
проекти
от
НССЕДВ
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Институционализ
иране на
Областния съвет
за социално
включване на
хората с
увреждания

Създаден и
работещ Областен
съвет за социално
включване на хора
с увреждания

Не
интституци 2 бр
онализиран заседани
съвет
я на
ОССВХУ

Провеждане на
срещи с
представители на
ръководствата на
висшите училища
на територията
на областта с цел
разрешаване на
конкретни
проблеми
относно

Оказана
методическа
помощ на
пловдивските ВУ и
подкрепа при
кандидатстването
им с проекти,
финансирани от
ЕС

2 бр.

4 бр.
срещи

14

образователната
и социалната
инфраструктура

Подобряване
на процесите
по
стопанисване,
управление и
разпореждане
на държавната
собственост на
територията на
област
Пловдив при
спазване
принципите на
законност

Ефективно
управление и
защита на
държавната
собственост и
обществения
интерес на
територията на
област
Пловдив

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013 г.

Провеждане на
процедури по
предоставяне на
имоти държавна
собственост на
общините и
ликвидиране на
съсобственост с
физически и
юридически лица;

Февруаридекември
.

- Извършване на
Февруарипреглед на
декември
състоянието на
имотите публична
държавна
собственост –
паметници на
културата и
определяне на
мерки за
опазването им в
съответствие със
Закона за
културното
наследство;

-Защитен
обществен интерес
за опазване на
паметниците на
културата на
територията на
област Пловдив;

-Предоставени
имоти за
управление на
общините и
възмездно
ликвидиране на
държавния дял от
имотите;

-Предложения
за конкретни мерки
за опазването на
всеки един от тях
като национална
ценност;

2 броя

5 броя

1 паметник
на
културата

3
паметник
а на
културат
а
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- Актуализиране
на договорите за
отдаване под
наем на имоти
държавна
собственост;

- Създаване на
модул „Регистър
държавни имоти“
за имоти под
управление на
областния
управител;

Февруаридекември
.

Актуализирани
договори за
отдаване под наем
на имоти държавна
собственост под
управлението на
областния
управител на
област Пловдив;
- Създаден
електронен
„Регистър на
държавни имоти” с
информация за
описание и
състояние на
имота, срок и цена
по договор за
наем, срок по
договор за
ползване и
управление;

2 договора

5
договора

0

1 брой
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Повишаване
ефективността
на
административ
ния контрол по
законосъобразност на
актовете на
местната
администрация

Защита на
обществения
интерес и
гарантиране на
конституционн
ите права на
гражданите

Закон за
администрацията, ЗМСМА,
Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма за подобро
регулиране
2008-2010

Подобряване
на дейностите
по
административ

Гарантиране
на
конституционн
ите права на

-Изграждане на
система за
контрол на
процеса на
осъществяване
на контрол върху
решенията на
общинските
съвети;
-Извършване на
методическа
подкрепа на
общините и
общинските
съвети чрез
циркулярни
писма;
-Проверка и
анализ на
предписаното
премахване на
незаконосъобраз
ните регулаторни
режими
-Оповестяване
на актовете на
областна
администрация
-Приемане на
вътрешни
правила за
работата на

15
февруари

1 юни

Законосъобразнос
т на актовете на 18
общ.администраци
и.
-Намаляване броя
на върнатите за
преразглеждане
решения на
общинските
съвети;
- Намаляване броя
на решенията на
общинските
съвети, внесени в
съда

Върнати –
4%

3%

Спрени –
0,05 %,

0,04 %

1.3. анализ

система

1.24%
нерешени

0.05 %

.

30 ноември

30 януари

Възмездяване на
репресираните
граждани

17

ните
производства

Усъвършенств
ане на
системата за
финансово
управление и
контрол в
Областна
администрация
– Пловдив

гражданите

Повишаване
качеството на
публичните
финанси

комисията по
Закона за
политическа и
гражданска
реабилитация на
репресирани
лица
-Анализ и
създаване на
регистър на
постъпилите
сигнали, жалби и
предложения
Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013

-Редукция на
неефективни
разходи в
структурата на
бюджета на ОА.

30 март

Януаридекември

Оптимизиране на
разходите

- Актуализиране и
разширяване
обхвата на СФУК
съгласно
нормативната
уредба

Подобряване на
системите за
финансово
управление и
контрол

- Създаване на
комисии за
контрол на
качеството на
получените стоки

Повишена
ефективност на
контролната
дейност и
засилване ролята

Касовото
изпълнение
на бюджета
в частта на
разходите
към
31.12.2009
г. в размер
на
1 629 703
лв.

Спазван
е на
бюджетн
ата
процеду
ра по
изпълне
ние на
държавн
ия
бюджет
на ОА Пловдив
за 2010
г.

Съществув
ащи
правила

Разшире
ни
елемент

18

и услуги

на вътрешния одит

и на
СФУК:
вътрешн
и
правила
за
различни
бюджетн
и
процеду
ри

Създаден
административен
капацитет за
финансово
управление на
проекти

Създава
не на
вътрешн
и
правила,
методика
, карта за
управлен
ие на
риска
във
финансо
вото
управлен
ие

- Създаване на
методика и карта
за управление
риска в Областна
администрация Пловдив

Повишаване на
административни
я капацитет в
областта на
финансовото
управление на
средства от ЕС

19

Изграждане на
електронна
област
Пловдив

Подобряване
на
обслужването
на гражданите
и бизнеса, в
това число
чрез развитие

Програма на
правителството
на европейското
развитие на
България 20092013 г.

Внедряване на
портал за
електронни
услуги,
предоставяни с
електонен подпис

Юли декември

Изграден портал
Подобрено
обслужване на
физическите и
юридическите
лица

1
обучен
експерт

3
обучени
експерти

Портал за
услуги без
електронен
подпис

Работещ
портал
за
електрон
ни услуги
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на
електронното
управление

ОПАК
Закон за
електронното
управление

Обучение на
служителите в
областните и
общинските
администрации за
работа със
системата

Протоко
л за
проведе
но
обучение

Създаден
административен
капацитет за поефективно
обслужване

Разработване и
внедряване на 3
електронни
административни
услуги

3 броя
услуги с
възможн
ост за
достъп с
електрон
ен
подпис

Разработени и
внедрени 3
електронни услуги

Реализиране на
кампания за
запознаване на
физическите и
юридически лица
с възможностите
за предоставяне
и ползване на
електронни
административни
услуги

Поддържане на
сертификацията

Организирана
активна
информационна
кампания за
представяне
възможностите за
предоставяне на
услуги по
електронен път

Успешен надзорен

Публика
ции в
интернет
страници
,
съобщен
ия в
медиите
Издаден
и

Успешно
преминат
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по ISO 9001, ISO
27001

одит по ISO 9001,
ISO 27001

Актуализиране на
Харта на клиента
на Областна
администрация Пловдив

Актуализирана
Харта на клиента

Подобряване на
механизмите за
обратна връзка с
потребителите на
административни
услуги, даващи
представа за
удовлетвореностт
а на гражданите и
бизнеса от
обслужването в
Областна
администрация –
Пловдив.

Подобрени
механизми за
обратна връзка –
анкетни карти в
хартиен и
електронен вид

сертификац сертифи
ионен одит кати
Доклад
от одит
Харта на
Актуализ
клиента;
ирана
харта на
клиента

Анкетни
карти на
хартиен
носител

Анкетни
карти в
интернет
сайта
Предста
вително
проучван
е с поне
1000
участниц
и
Социоло
гически
анализ
на
удовлетв
ореностт
ас
препорък
и за
подобря
ване или
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разширя
ване на
предлага
ните
услуги

Ефективно
управление на
човешките
ресурси чрез
по- добра
съгласуваност
на целите на
областната
администрация
и работните
планове,
кариерното
развитие и
повишаване на
компетентностт
а на
служителите

Повишаване на
компетентностт
а, кариерното
развитие и
мотивацията
на
служителите в
Областна
администрация
- Пловдив

Стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
държавната
администрация 2006 - 2013

Осигуряване на
съгласуваност на
целите на
администрацията
с целите на
работните
планове на
служителите

1 юни - 15
юли

Преодоляване на
формалния подход
при изготвяне на
работните планове
и съгласуването
им с целите на ОА

Подобряване на
атестирането
като непрекъснат
процес от страна
служителите с
ръководни
длъжности и с
с акцент върху
йерархията на
целите и
подобряване
качеството на
изпълнението

Януаридекември

Преодолян
субективизъм при
оценяване на
изпълнението на
служителите

Декември

Кариерно развитие
на служителите

100%

60%
съгласуван
ост

съгласув
аност

Не
подаден
и
възраже
ния от
оценява
ните
служител
и
6
служители,
повишени в
ранг и 1 в
длъжност

Повишаване в
ранг на
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бр.
служител
и,
повишен
и в ранг
съгласно
нормати

служителите в
държавна
администрация
при стриктно
спазване на ПМС
249 от 20.10.2008
за

Участие на
служителите от
Областна
администрация –
Пловдив в
специализирани
обучения

Участие на ОА в
програмата
„Старт в
кариерата“

- Осигуряване на
равен шанс за

вната
уредба

Януаридекември

Повишена
компетентност на
служителите в ОА

Преминали
през
обучение
20% от
служителит
е

Февруариаприл

Осигурена
възможност за
работа в
държавната
администрация на
млади
специалисти

3 лица,
назначени
по
програмата

Осигурена
възможност за
работа в

3 лица с
увреждани
я,
назначени

Премина
ли през
обучение
40%

3 лица,
назначен
и по
програма
та

З нови
лица с
уврежда
ния,
24

работа в
администрцията
на хора в
неравностойно
положение - хора
с увреждания,

държавната
администрация на
хора в
неравностойно
положение

по
програмата
до края на
.2010

25

назначен
и в
Областн
а
админис
трация

