Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РАЗГРАД
1
Цели за 2010 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
Дейности

От 01.05.2010г.на „Едно
гише” е назначен втори
служител –
мл.специалист, с което
оптимизацията на
дейността по
отношение на човешкия
ресурс е
завършена.Титулярът
премина обучение
(семинар)по
организация на
административната
дейност.
Поддържат се
допълнителните
информационни канали
за достъп на
потребителите и
откритост на
процедурите – call
centre.
Редовно се извършва
анализ на

3
Резултат

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

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

Въведен е
непрекъснат режим
на работно време
на „Едно гише”.

Времетраене за
приемане на заявка
за адм.услуга 8 мин.

Времетраене за
приемане на заявка за
адм.услуга 8 мин.

Намалено е
времетраенето за
приемането и
извършването на
административната
услуга.

Съкращаване на
времето за
цялостното
извършване на
услугата с 20%.

Съкращаване на
времето за цялостното
извършване на услугата
с 20%.

Повишена е
компетентността на
служителите на
„Едно гише”.През
отчетния период са
извършени
следните
адм.услуги:
1.Удостоверения за
обст.проверка –
639бр.
2.Отписване на
имоти ДС – 67бр.
3.Издаване на акт

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

Брой
публикации –
Резултати и анализи от
анкети с потребителите
- 3

Брой проведени
специализирани
обучения - 2

Брой проведени
специализирани
обучения - 1

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100 %/;
2. Задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/;
3. Незадоволително
постигната цел / под 50 %/.
1.Напълно постигната цел

1.Напълно постигната цел

2.Задоволително постигната
цел

2.Задоволително постигната
цел

3.Незадоволително
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потребителската
удовлетвореност чрез
анкети.Резултатите се
публикуват на
официалната интернет
страница.
Актуализиран е
списъкът на
административните
услуги.

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.

Поради липса на
средства не бе
обновена техниката и
софтуера на
деловодната система.
1.Извършена детайлна
проверка на
документацията във
връзка с изразходване
на предоставените
бюджетни средства от
МКВП към МС за
извършване на
аварийно ремонтни
работи в област
Разград.

2.Извършена проверка
на разходването на
бюджетните средства
предвидени за „малки
демонстрационни
проекти с регионално

за ДС – 44бр.
4.Искания по
ЗПГРРЛ -39бр.
5.Преписки по АПК 87бр.
6.Удостоверения за
рестит.претенции –
13бр.
7.Заявл.за издаване
на препис – 16бр.
8.Заявл. по ЗДОИ
– 4 бр.

1. Заведени са 2
граждански дела за
възстановяване на
недължимо платени
средства срещу
изпълнителите на
обекта.Цялостния
материал по
процедурата е
предоставен на
Окръжна
прокуратура –
Разград по
компетентност.

Работеща еделоводна програма
Arhimed eProcess –
3.6

Възстановяване на
щетите.Санкции на
виновните лица.

Работеща е- деловодна
програма Arhimed
eProcess – 2.2

постигната цел

Заведени съдебни дела
и проверки на Окръжна
прокуратура.

2.Задоволително постигната
цел

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

2.Заведени 26
граждански дела за
възстановяване на
недължимо платени
суми срещу
изпълнителите на
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3. Изпълняване на
план-графиците за
2010 г., на
Областните съвети
и комисии към
Областния
управител, по
предварително
зададените теми и
проблемни области.
Установяване на
добра координация
и взаимодействие
между
териториалните
структури на
държавната и
местната власт на
територията на
областта.
Контрол върху
законосъобразностт

значение”.

обектите.

3.Проверка на
процедурата и
условията за продажба
на имот – частна
държавна собственост
в м.”Пчелина”.

3.Констатирани
нарушения в
провеждането на
процедурата, за
които е сезирана
Окръжната
прокуратура.

4.Подаден сигнал за
нарушения при
усвояването на
държавна субсидия
предназначена за
транспорт на ученици от
община Разград.
През отчетния период
се проведоха по
утвърден план-график,
както и инцидентно
работни заседания на
областните съвети и
комисии към Областния
управител касаещи
трудовата заетост,
етнически и
демографски проблеми,
защита на населението
при бедствия,
регионално развитие и
др.

4.Проверка от
Окръжна
прокуратура.

През 2010г. бяха
създадени Областен
съвет за тристранно
сътрудничество и
Постоянна областна
комисия по проблемите

Постигане на висока
степен на
съответствие между
целите на
Правителствената
програма за
управление и
дейността и
резултатите
постигнати през
2010г. от Областна
администрация –
Разград.

Провеждане на
100% от
плануваните
заседания,
раб.срещи по
проблемни области.

Брой поставени
проблеми.

Проведени 100% от
плануваните заседания,
раб.срещи по
проблемни области.

1.Напълно постигната цел

Решения по отношение
на всички поставени
проблеми.

1.Напълно постигната цел

Добра координация
между Областния
управител и
териториалните
структури на
държавната и
местната власт на
територията на
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а на решенията на
Общинските съвети.
Откритост и
прозрачност на
управлението.

на младежта и спорта.

Област Разград.

На ежемесечни
брифинги местните
медии са запознавани
подробно с дейността и
решенията на
Областния управител.
През отчетния период е
упражнен контрол върху
законносъобразеността
на решенията на
Общински съвети като
са разгледани
87бр.постъпили в ОА
протоколи от
заседанията им. 6 от
решенията са върнати
за преразглеждане.

4. Организиране,
разработване и
изпълнение на
областни планове,
стратегии и
програми за
развитие.
Взаимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация,неправителствения
сектор и бизнеса в
подкрепа на
регионалното
развитие.
Осъществяване на

Извършване на
междинна оценка и
актуализиране на
Стратегията за
развитие на Област
Разград.

Изготвяне на
междинна оценка и
извършена дейност
по актуализиране на
Стратегия за
развитие на Област
Разград.

Разработване на
Стратегия за развитие
на социалните услуги в
Област Разград 20112015 г.

Извършена дейност
по разработване на
Стратегията за
развитие на
Социалните услуги
в Област Разград.

Участие на Областна
администрация като
целева група в
реализирането на

Участие в
изпълнението на
три проекта по
ОПАК. Подадени

Заложено
актуализиране на
един стратегически
документ.

Извършена междинна
оценка на един
стратегически документ.

Заложено
разработване на
един стратегически
документ.

Подготвен за приемане
един стратегически
документ.

Заложено участие в
изпълнението на
три проекта по
ОПАК.

Участие като целева
група в изпълнението
на три проекта по
ОПАК.

Заложено изготвяне
на едно проектно
предложение по

Задоволително постигната цел –
/50 и над 50 %/

Изготвени и подадени
две проектни
предложение по ОПАК.
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международни
контакти с
европейски региони
с цел обмен на
добри практики в
областта на
регионалното
развитие.

проекти по ОПАК.

проектни
предложения по
ОПАК.

Участие в
разработването на
Дунавската стратегия
на ЕС.

Изготвено
предложение за
включване на
инфраструктурни
обекти на
територията на
Област Разград в
Дунавската
стратегия на ЕС.

Участие в инициативи
на Асоциация
“Данубис”.

Създадена
съвместна група на
представителите на
земеделието от
областите,членове
на Асоциация
“Данубис”.

Подпомагане
изготвянето на проектни
предложения 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.

Реализирани
проекти с принос за
регионалното
развитие на Област
Разград.

Участие в планирането
и управлението на
регионалното развитие
на СЦР.

Проведено
обсъждане на
актуализиран
вариант на
Регионалния план
на СЦР.

ОПАК.
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5. Определяне,
организиране и
контролиране
изпълнението на
приоритетите на
регионалната
политика по
заетостта.
Взаимодействие с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация по
въпросите на
заетостта за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие.
Провеждане на
регионалната
политика по
заетостта в
съответствие с
националните
приоритети.

Проведени пет
заседания на
Комисията по заетост.

Приет план-прием
на държавните и
общински
професионални
гимназии за
учебната
2010/2011г.
Одобрени 54 бр.
проекти по НП
„ОСПОЗ”; за
разкриване на 201
работни места.

Брой реализирани
проекти по НП
„ОСПОЗ”.

Намалена безработица
в областта.

Задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/;

Брой работници
запазили работните
си места в резултат
на получаване на
компенсации по
ПМС № 44/2009 г.
за непълно работно
време.

Одобрени общо 5
бр. работодатели за
получаване на
компенсации по
ПМС № 44/2009 г.
за общо 100
работници на
непълно работно
време.
Внесени 4
предложения за
регионални
програми за заетост
за включване в
НПДЗ 2011 г.
одобрени от
комисията 2
предложения, а
останалите ще се
разглеждат след
преработка на
втората процедура
през 2011 г.
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