Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Видин

1
Цели за 2010 г.

1.Подобряване на
достъпа,
разнообразието и
качеството на
социалните услуги
в област Видин

2
Дейности

Финализиран
е,
съгласуване и
приемане на
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
област Видин
(2010 - 2015)
от Областен
съвет за
развитие
- Стартиране
на
изпълнението
на
заложените в
стратегията
дейности

3
Резултат

Идентифицирани
социални услуги,
отговарящи на
реалните нужди на
рисковите групи
- Осигурен
максимален достъп
до услуги в
изолирани населени
места чрез
мобилност на
услугите,
иновативност и
гъвкавост в
планирането и
управлението
- Създадени условия
за социално
включване и
интегриране на
максимален брой
хора от общностите в

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

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

приета Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в област
Видин (2010 2015)

Изготвен и приет
заложеният
стратегически
документ

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/
задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

1

неравностойно
положение,
уязвимите групи и
индивиди
- Повишено качество
и ефективността на
социалните услуги
- Създаден и
2.Развитие на
трансграничното
Разработване утвърден модел на
сътрудничество
сътрудничество
на проектни
между местните и
между България – идеи
централни власти в
Румъния и
България - Сърбия Установяване трансграничните
на контакти с региони
- Подобрени
институции и
партньорски
организации
взаимоотношения
от
- По-добро
трансграничн
познаване на
ите области
- Търсене на възможностите и
позитивните ефекти
партньори
- Провеждане от трансграничното
на двустранни сътрудничество
- Повишени знания
работни
за подготовка и
срещи
изпълнение на
Кандидатства трансгранични
проекти
не с
разработенит
е проектни
предложения
Подобряване на
3. Провеждане на Разработване координацията
политика по
на 10 годишен между областна и
енергийна
общински
Областен
ефективност в

1 Бр. одобрен
проект по
програмите за
ТГС

Проведена среща в
гр. Видин с
официални
длъжностни лица от
Крайова, Румъния и
Бор, Сърбия.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

1бр.областен
план за
енергийна
ефективност и

Изготвени
заложените
стратегически
документи

напълно постигната цел /100 %/

2

област Видин

4.Популяризиране
на област Видин и
възможностите за
чужди инвестиции
в региона

план по
енергийна
ефективност
и 3 годишна
Програма за
неговото
изпълнение
Популяризира
не на
възможностит
е и мерките за
подобряване
на
енергийната
ефективност
и
разпростране
ние на добри
практики
- Участие в
международн
и работни
срещи и
форуми
- Участие на
национални и
международн
и
туристически
борси
- Изготвяне
на
презентации и
информацион

администрации за
изпълнение на
държавната политика
по енергийна
ефективност
-Разработени
стратегически
документи за
повишаване на
енергийната
ефективност

1бр. програма за
енергийна
ефективност

Установени контакти
с различни държави и
запознаването им с
Видин и региона
- Обменен опит и
добри практики
- Подобрен имидж на
Областна
администрация като
държавна институция
- Изградени на
контакти с широк кръг
потенциални
инвеститори
- Представяне на

- Брой проведени
срещи
- Брой участия на
международни
туристически
борси
- Брой изготвени
презентации
- Брой
установени
контакти

- Проведени 7
международни
срещи в област
Видин, Германия и
Норвегия
- 4 изготвени
презентации
- установени
контакти с 6
партньора от
Германия, Румъния,
Сърбия, Турция,
Норвегия и Италия

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

3

ни материали,
съдържащи
цялостна
информация
за областта

5. Повишаване
компетентнос-тта,
знанията,
уменията и
мотивацията на
служителите в ОА
Видин

6. Оптимизиране
на системата за
предоставяне на
административни
услуги в ОА
Видин.

положителните
страни на област
Видин пред
български и чужди
инвеститори
- Повишена
информираност от
страна на
инвеститорите за
възможностите и
ресурсите, с които
областта разполага.
Разработване Мотивирани
на система за служители, запознати
мотивиране
с потребностите на
на
гражданите и бизнеса
служителите
и техните очаквания
в
от работата на ОА
администраци Видин;
ята,
обвързана с
Повишено качество
индивидуални на предлаганите АУ
те
постижения
през
годината.
Обмен на
добри
практики в
сферата на
администрати
вното
обслужване

Достъпно за всички
граждани
административно
обслужване

Система за
мотивиране на
служителите – 1
бр.

Система за
мотивиране на
служителите –
разработен проект –
1 бр. /в процес е
съгласувателна
процедура/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

Посетени ЦАО на
други
администрации

Посетени ЦАО на
други
администрации – 3
бр. – ОА Враца, ОА
Монтана, РЦЗ Видин

напълно постигната цел /100 %/

Внедрени добри
практики

Внедрени добри
практики – 1 бр. –
4

осигурен равен
достъп до АУ на
хора с увреждания;
оптимизиран ЦАО в
ОА Видин

7. Изграждане на
е-област в
рамките на проект
„По-добро
обслужване чрез
електронно
управление в
Северозападен,
Северен
централен и
Североизточен
райони за
планиране” на ОА
Плевен

Предоставяне
на
съдействие
на ОА Плевен
при
реализиране
целите на
проекта във
връзка с
изграждането
на е- област;

Повишени
възможности за
достъп до услугите
на ОА Видин

90%
Разработен
модел на еобласт – 1 бр.;

90%
Разработен модел
на е-област – 0 бр.
/в процес на
изпълнение/;
- определен
отговорен
служител за
мрежовата и
информационна
сигурност в ОА
Видин;
- изпратено
заявление до
МТИТС за
вписване на нов
участник в списъка
на участниците в
единната среда за
обмен на
електронни
документи.

Разработени
правила за
предоставяне на
електронни
административни
услуги – 1 бр.

Разработени
правила за
предоставяне на
електронни
административни
услуги – 0 бр.

Внедряване
на правила за
работа с
електронни
услуги

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

5

/в процес на
изпълнение/
- участие в
извършено
проучване на
актуалното
състояние на
внедрените
системи за
управление на
документооборота;
- извършени
съгласувателни
процедури по
представен проект
на правила за ЕАУ.

6

