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

1. Осигуряване на
заетост, в т.ч. на
безработни лица от
неравно-поставени
групи

2
Стратегически
цели

3
4
Стратегически Дейности
документ

Заетост,
социална
интеграция и
повишаване
пригодността за
работа на
безработни
лица.

Национален
план за
действие по
заетостта през
2010г.
НП „От
социални
помощи към
осигуряване на
заетост”
Национална
програма за
заетост и
обучение на
хора с трайни
увреждания

НП „Старт на
кариерата”

5
Срок

6
Очакван резултат

/месец
през
2010 г./

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор
Индикатор
за текущо
за целево
състояние
състояние
3
0

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

І – ХІІ

Реализирани
проекти по НП
„ОСПОЗ” през
2010г.

2. Продължаваща реализация на проект
по НПЗОХТУ

ІХ.2008
г. –
ІХ.2011
г.

Успешна
1
продължаваща
реализация на
проект по НПЗОХТУ

3. Продължаваща реализация на проекти
по НП „Старт
на кариерата”

VІІІ.200 Успешно
9г. –
финализирани
V.2010г проекти по НПСК
.

4. Изготвяне и
реализиране
на проекти по
НП „Старт на
кариерата”

1

2

2

0

2

V-ХІІ
Реализирани
проекти по НПСК
през 2010г.
1

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

Осигуряване на
ускорено
социалноикономическо
развитие на
областта и
повишаване на
жизнения
стандарт с оглед
преодоляване
различията в
развитието
спрямо
останалите
области в
страната

Стратегия за
развитие на
област
Търговище

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

ХІІ

Реализирани
проекти по
европейски и
оперативни
програми, в т. ч.
като партньори
и/или целеви групи
през 2010 година

0

2

3. Активизиране на
диалога с
институциите и
гражданските
организации

Изпълнение на
политиката за
диалог,
откритост и
прозрачност

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България

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

ХІІ

Проведени
заседания на
съвети и комисии
към Областния
управител през
2010 г.

0

10

4. Актуализация на
Областната
стратегия за
развитие

Намаляване на
междурегионалн
ите и
вътрешнорегион
алните различия
в
икономическото,
социалното и

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България

Изготвяне на
актуализиран
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие

ХІІ

Актуализиран
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие

0

1

Национална
2

5. Разработване на
Областна стратегия
за развитие на
социалните услуги
2010 - 2015

териториалното
развитие

стратегия за
регионално
развитие

Осигуряване на
устойчивост,
качество и
достъпност на
социалните
услуги

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България
Национален
план за
действие по
заетостта през
2010г.

6. Създаване на
Асоциация по ВиК
към Областния
управител

7.Ефективно
управление на
човешките
ресурси и
укрепване на
административния
капацитет

Осигуряване на
съвременни
стандарти във
функциониранет
о на ВиК
системите

Качествено
управление на
човешките
ресурси за
постигане на
правилно и
рационално
използване на
обществените

Програма на
правителствот
о на
европейското
развитие на
България

Национална
стратегия за
управление на
човешките
ресурси в
2006 – 2013 г.

Организация и
водеща роля
при
разработванет
о на Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2010 2015

Създаване на
необходимите
условия за
срочно
конституиране
на Асоциация
по ВиК

ХІІ

ХІІ

1.Ефективност
и ефикасност
XII
на системите
за
подбор,
назначаване и
освобождаване
на служители
.

Утвърдена
Областна стратегия
за развитие на
социалните услуги
2010 - 2015

0

1

Създадена
Асоциация по ВиК

0

1

Наличие на
свободни
длъжности7 бр.

Новоназна
чени
служители
с
професион
ален опит
и
изградени
професион
ални

Назначени
служители
с
професионален
опит и
изградени
професионални
качества.

3

средства

качества.
– 3
служители
Съкратени
срокове за
назначаване
на
служители.

2.Използване
на системата
за
мобилност на
служители.

8.Подобряване на
качеството на
административното
обслужване

Модернизирана
и добре
работеща
администрация

Програма на
Правителствот
о на
европейско
развитие на
България.
.

1.Специализир
ано обучение
на
служителите
на „Едно гише”.
Осигуряване
на още един
служител или
система на
взаимозаменяе
мост на
служителите
обслужващи
гишето.
2. Провеждане
на кампания за
информиранос
т на
гражданите за
различните
видове достъп
до обществена
информация,
услуги и
обратна връзка
с потребителя.

XII

XII

0

1

Намалeни срокове
за извършване на
услугата

Времетраен
е за
приемане
на заявка за
адм.услуга 10 мин.

Времетрае
не за
приемане
на заявка
за
адм.услуга
-8 мин.

Повишена
квалификация на
служителите и
качеството на
обслужване.

Брой
проведени
специализи
рани
обучения –
0

Брой
проведени
специализ
ирани
обучения 2

Проведени анкети

Резултати и
анализи от
анкети с
потребител
ите – 0

Резултати
и анализи
от анкети с
потребите
лите - 3

XII
4

3. Публично
оповестяване
на резултатите XII
и анализите от
допитването до
потребителите.

Брой
публикации
–0

Брой
публикаци
и–1

5

