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

1
Цели за 2010 г.

1. Поддържане на
внедрената
Система за
управление на
качеството по ISO
9001:2000

2
Дейности

3
Резултат

Организиране и
провеждане на
Вътрешен одит
(съгласно годишен
план за одитиране на
системата) и
Преглед от
ръководството
(съгласно заповед на
Областен управител)
на внедрена Система
за управление на
качеството по
стандарта ISO 9001

Изготвен доклад от
проведен
вътрешен одит и
протокол от
проведен преглед
на системата.

Oрганизиране и
провеждане на
надзорен одит за

Проведен одит и
изготвен доклад от

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

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

Усъвършенстване и
ефективно
предоставяне
на качествени
услуги

Извършени
прегледи и
одити,
продължен срок
на сертификата
– гаранция за
качеството на
предоставя-ните
услуги

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

100 %
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2. Подобряване на
достъпа на
гражданите и
бизнеса до
информация за
предоставяните
услуги от
държавната
администрация

тарнзитивно
преминаване на
Система за
управление на
качеството към
новата версия на
стандарта ISO
9001:2008.

одитиращия орган.

Организиране и
провеждане на
Вътрешен одит и
Преглед от
ръководството
(съгласно заповед на
Областен управител)
на внедрена Система
за управление на
качеството, за
закриване на
несъответствие от
проведен надзорен
одит, по версия на
стандарта ISO
Инсталиран
информационен
терминал тип киоск
(touch-screen),
предоставящ
информация на
гражданите за
администрацията и
предоставяните
административни
услуги.

Закрито
несъответствие.
Продължен срок на
валидност на
сертификата на
системата за
управление на
качеството по
версия на
стандарта ISO
9001:2008.

1 брой
Подобрено
електронно
обслужване на
табло
гражданите, чрез
лесно и бързо
предоставяне на
актуална и
изчерпателна
информация
относно дейността
на
администрацията и

1 брой
електронно
табло
100 %
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Разработен и
внедрен по
партньорски проект
по ОПАК, съгласно
нормативните
изисквания, нов
интернет сайт на
Областна
администрация
Кюстендил

процесите по
предоставяне на
Актуална
административни
електронна
услуги. Спестява
страница
разходи и време
на
администрацията и
потребителите.

Актуална
електронна
страница

Постоянно
актуализиране на
предоставяната на
сайта информация.
3. Подобряване и
оптимизиране
дейността на
ОССЕДВ

Заседание на ОССЕДВ
за
представяне
на
Рамковата програма за
интегриране
на
ромите в българското
общество 2010–2020,
приета с Решение на
МС на 12. 05.2010г.
Провеждане
информационна
кампания за здравната
профилактика,
съвмстно с РЦЗ
Работна
среща
за
изготвяне на план за
имунизиране
на
рисковите групи от
етническите
малцинства
против
морбили с участието на

Увеличаване
броя на
заседанията и
срещите

Проведено едно
заседание на
ОССЕДВ

100 %

Проведени
четири работни
срещи
Безплатни
медицински
прегледи,
насочени
към
жени и деца от
уязвими
малцинствени
групи,
със
специален фокус
върху ромите.

Методическа
помощ на
общинските
експерти по ЕДВ

3

представители
на
РИОКОЗ,
кметски Осъществена
наместник
на
кв. безплатна
„Изток”,
здравни имунизация
медиатори и НПО
Организиране
съвместно с РИОКОЗ Подобрена
на здравни беседи във информираност на
връзка с епидемията от рисковите групи
Хепатит А
Работни срещи със
специалистите по ЕДВ
за обсъждане
на
Общинските планове за
действие и мерките в
тях
насочени
към
Добра
етническите
малцинства в условия комуникация и
взаимодействие
на криза
Работна среща с
кметовете на общините
и представител на
Генерална дирекция
„Регионално развитие”
на ЕК за обсъждане на
възможностите за
подобряване на
жилищната среда и
изграждане на
социални жилища за
уязвими групи от
обществото с фокус
върху ромите

между областната
и общинските
администрации по
ЕДВ
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4. Повишаване на
информираността
на обществото за
проблемите и
възможностите на
хората с
увреждания

Проведено
заседание на ОСИХУ
Консултации на НПО
и физически лица за
кандидатстване по
програмите на АХУ
„Ден на отворените
врати” в 4 общини
съвместно с АХУ
Работна среща със
зам.кметовете на
общините относно
изграждане на
„достъпни маршрути”
Оказване
на
методическа помощ и
подкрепа
при
кандидатстване
и
изпълнение
на
проект „Искам на
театър” на Общински
театър
Кюстендил,
във
връзка
с
осигуряване
на
достъп до сградата и
в залата на хора с
физически
увреждания

Подпомагане
подготовката
на
качествени
проекти, с които
организациите
и
физическите лица,
отговарящи
на
условията
да
кандидатстват
пред АХУ
Популяризиране
на
програмите,
финансиращи
проекти, насочени
към решаване на
проблемите
на
хората
с
увреждания.

Сформиране
на 2 броя
работни групи
Провеждане на
две
мероприятия
на ОСИХУ
Брой
изпълнени
решения
Брой обучени

Активна дейност
по осъществяване
на
техническа
помощ,
сътрудничест-во
и подкрепа –
консултирани 7
НПО
и
12
физически лица

80 %

Реализиране на
„Ден
на
отворените
врати” и „Искам
на театър”
Няма проведени
обучения
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5. Подобряване
координацията и
взаимодействието
за провеждане на
политиката на
регионално
развитие и на
дейността на
Областния съвет за
развитие

Съгласуване на
„Програма на МРРБ
за реализация на
дейности в районите
за целенасочена
подкрепа за периода
2010 – 2013 г.”;

Съгласувана
програма от ОСР и
координация с
МРРБ /писмо,
протокол от
заседание на
ОСР/;

Сключен
меморандум между
Областния управител
и Институт по
изготвяне и
управление на
проекти – София за
провеждане на
обучения във връзка
с кандидатстване за
финансиране по
националните
оперативни
програми;

Проведени
тематични
обучения/информационни дни по
оперативните
програми, др.
национални
програми и
фондове; Брой
лица участвали в
обученията;

Изготвяне на
Областна стратегия
за развитие на
социалните услуги
2011 – 2015 г., с
участие на
заинтересуваните
страни и разглеждане
на Областен съвет за
развитие;

Изготвена
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги2011 – 2015
г., приета от
Областен съвет за
развитие и
одобрена със
заповед от
Областния
управител

Изготвяне на
проектни
предложения с

Изготвяне на
актуализацията
Провеждане на
по-голям брой
заседания
Одобряване и
реализиране
на подготвени
проекти
Изграждане на
структура за
изпълнение на
програмата на
МРРБ –
създаване на
регионално
звено за
управление;

Проведени
заседания
ОСР

две
на
80 %

Организирани и
проведени
6
обучителни
семинари
за
представители
на общини, НПО
и
бизнеса
–
общо
85
обучени лица;
Изготвени
4
броя
проектни
предложения по
ОПАК ;
Не е създадено
регионално
звено
за
управление
поради липса на
финансиране от
МРРБ;
Одобрена
Стратегия
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бенефициент
Областна
администрация
Кюстендил
6. Оптимизиране и
популяризиране
дейността на
областния
обществен съвет за
координация на
работата по борба с
корупцията

Организиране на
пресконференции с
оглед прозрачност в
работата на
администрацията
като адекватен
начин за граждански
контрол
Увеличен брой на
посещенията на
обновената интернет
страница на
Областна
администрация –
Кюстендил и на
анкетите,
публикувани на нея

Повишена
информираност на
гражданите
относно начините
за подаване на
сигнали за
корупция и правата
им във връзка с
получаване на
обществена
информация

Провеждане на
заседание на
обществения
съвет
Приемане на
програма за
2010 г. за
изпълнение на
стратегията за
прозрачно
управление и
противодействие на
корупцията

Няма постъпили
сигнали за
корупция през
2010 г.

60 %

Посещения на
сайта – 21860
бр.
Удовлетвореност на
потребителите
75 %
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