Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗГРАД
1
Цели за 2009 г.

1.Подобряване на
качеството на
административното
обслужване чрез:
-Оптимизиране на
процедурите и
времето за
извършване на
административни
услуги;
-Разширяване на
информационните
канали за достъп
на потребителите и
откритост на
процедурите;
-Повишаване на
административния
капацитет на „Едно
гише” по
отношение на
ресурсното
осигуряване.

2
3
Стратегически Стратегически
цели
документ

1.Реформирана,
модернизирана и
самоусъвършенст
ваща се
администрация,
предоставяща
бързи и
качествени
адм.услуги на
базата на
информационните
технологии и
добрата
управленска
координация.
2.Подготовка за
ресурсно и
технологично
осъществяване на
Проекта за
Електронно
правителство.

Основни политики
в Програмата на
Правителството за
европейско
развитие на
България.
Стратегия за
модернизация на
държавната
администрация.

4
Дейности

5
Срок
/месец
през 2010
г./

1.Специализирано
обучение на
служителите на
„Едно гише”.
Осигуряване на
още един
служител или
система на
взаимозаменяемо
ст на служителите
обслужващи
гишето.
2. Обновяване и
модернизиране на
софтуера на
деловодните
програми;
3. Провеждане на
кампания за
информираност на
гражданите за
различните видове
достъп до
обществена

М.
Февруари
2010г.

М.
Септември
2010г.
М.
Март
2010г.

6
Очакван
резултат

Намаляване на
сроковете за
извършванена
услугата;
Готовност за
въвеждане на еобслужване и еуправление.
Откритост и
прозрачност на
управлението.По
вишаване на
доверието на
гражданите към
институцията.
Повишаване на
квалификацията
на служителите и
качеството на
обслужване.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

Времетраене
за приемане
на заявка за
адм.услуга 10 мин.

Времетраене за
приемане на
заявка за
адм.услуга 8 мин.
Съкращаване на
времето за
цялостното
извършване на
услугата с 20%.

Брой
публикации –
Резултати и
анализи от
анкети с
потребителите
-1

Брой
публикации –
Резултати и
анализи от
анкети с
потребителите
- 6

Брой
проведени
специализира
ни обучения –

Брой проведени
специализирани
обучения - 2

1

информация,
услуги и обратна
връзка с
потребителя.

0
Ежемесеч
но

Работеща еделоводна
програма
Arhimed
eProcess -2.2

4.Публично
оповестяване на
резултатите и
анализите от
допитването до
потребителите.
2. Проверка,
анализ и
предаване на
компетентните
органи на всички
доказателства във
връзка с постъпили
сигнали и
съмнения за
злоупотреби с
държавни ресурси
на територията на
областта.

Ограничаване на
корупцията и
спирането на
източване на
държавните
ресурси.

3. Изпълняване на
план-графиците за
2010 г., на
Областните съвети
и комисии към
Областния
управител, по
предварително
зададените теми и
проблемни
области.

Провеждане на
Правителствената
политиката на
местно ниво, чрез
координация и
контрол върху
дейността на
териториалните
структури на
държавната и
местната власт

Основни политики
в Програмата на
Правителството за
европейско
развитие на
България.

Програма на
Правителството за
европейско
развитие на
България.
Национални
стратегии и
програми в
областта на
трудовата заетост,

Обстойни
проверки по
дейностите –
„Малки
демонстрационни
проекти”,
„Аварийни
ремонти на
молитвени
храмове”, сделки с
имоти частна
държавна
собственост и др.,
извършени при
управлението на
предходни
правителства.
Планиране и
провеждане на
работни заседания
на областните
съвети и комисии
към Областния
управител.
Упражняване на
превантивен
административен

М.
Март
2010г.

Възстановяване
на
щетите.Санкции
на виновните
лица.

Работеща еделоводна
програма
Arhimed eProcess
– 3.6

Брой на
подадените
сигнали до
компетентните
органи.

Откритост и
прозрачност на
управлението.
Повишаване на
доверието на
гражданите към
институцията.

Януари –
Декември
2010г.

Постигане на
висока степен на
съответствие
между целите на
Правителственат
а програма за
управление и
дейността и
резултатите
постигнати през
2009г. от

Бр.планувани
заседания,
раб.срещи по
проблемни
области.

Бр.проведени
заседания,
раб.срещи по
проблемни
области.

Бр.поставени
проблеми.

Бр.решени
проблеми.
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Установяване на
добра координация
и взаимодействие
между
териториалните
структури на
държавната и
местната власт на
територията на
областта.
Контрол върху
законосъобразност
та на решенията на
Общинските
съвети.
Откритост и
прозрачност на
управлението.
4. Организиране,
разработване и
изпълнение на
областни стратегии
и програми за
регионално
развитие
Взаимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация,
неправителствения
сектор и бизнеса в
подкрепа на
регионалното
развитие
Осъществяване на
международни
контакти с

при спазване на
принципите за
откритост и
прозрачност на
управлението.

Изпълнение на
политиката на
правителството за
регионалното
развитие в
Област Разград.

здравословни и
безопасни условия
на труд, етнически
и демографски
проблеми,
противодействие
на корупцията,
защита на
населението при
бедствия,
регионално
развитие и др.

контрол върху
решенията на
общинските
съвети.

Национален
план за развитие

Участие в
актуализиране на
Стратегията за
развитие на
Област Разград и
хармонизирането
й с Регионалния
план на СЦР.

Национална
стратегическа
референтна рамка
Оперативни
програми,
съфинансирани от
фондовете на
Европейския съюз
Национална
стратегия за
регионално
развитие
Регионален план
на СЦР
Стратегия за

Областна
администрация –
Разград.
Добра
координация м/у
Областния
управител и
териториалните
структури на
държавната и
местната власт
на територията
на областта.

Редовни брифинги
на Областния
управител с
представителите
на медиите.

Участие, при
одобряване, в
проект по
оперативна
програма за трансгранично
сътрудничество
Румъния-България
2007 – 2013г.
Участие като
целева група в
реализирането на

М.Март
2010г.

Януари –
Декември
2010г.

Актуализирана
Стратегия за
развитие на
Област Разград

Брой
реализирани
проекти в
областта.

Реализирани
проекти с принос
за регионалното
развитие на
Област Разград

Брой
реализирани
инфраструктур
ни обекти.

Брой мерки от
стратегически
документи, за
чието
изпълнение са
предприети
дейности.
Брой
реализирани
инфраструктурни
обекти.
Размер на
привлечените
инвестиции.

Януари –
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европейски
региони с цел
обмен на добри
практики в
областта на
регионалното
развитие

Повишаване на
административния капацитет на
Служителите в
ОА.

развитие на
Област Разград.

проекти по ОПАК

Декември
2010г.

Участие в
разработването на
Дунавската
стратегия на ЕС.
Подпомагане
изготвянето на
проекти по
Оперативните
програми и по
други национални
и международни
програми в
съответствие с
целите и
приоритетите на
областната
стратегия за
развитие и
общинските
планове за
развитие.

5. Определяне,
организиране и
контролиране
изпълнението на
приоритетите на
регионалната
политика по
заетостта
Ваимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация по
въпросите на

Изпълнение на
политиката на
правителството за
регионалното
развитие в
Област Разград

Националния план
за развитие.

Осигуряване на
заетост и
социална
интеграция на
безработни лица,
обект на социално
подпомагане

Национален план
за действие по
заетостта.

Национални мерки
и програми по
заетост.

Регионални
програми по
заетост.

Председателство
на Комисията по
заетост към
Регионалния
съвет за развитие.
Участие в процеса
на оценяване на
проектите и
цялостния процес
по реализация на
програмите .

Януари –
Декември
2010г.

Актуализирани
Регионални
програми по
заетост.

Брой програми
и проекти,
ръст в % на
заетостта,
брой заети.

Брой програми и
проекти, ръст в
% на заетостта,
брой заети.

Реализирани
проекти свързани
с регионалната
политика по
заетост на
Област Разград.

Актуализиране на
Регионалните
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заетостта за
изпълнение на
областната
стратегия за
развитие.
Провеждане на
регионалната
политика по
заетостта в
съответствие с
националната
стратегия за
регионално
развитие.

Повишаване
конкурентноспособността на
безработни лица

програми по
заетост в Област
Разград и
хармонизирането
им с Националния
план за действие
по заетостта.
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