Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМОЛЯН
1

Цели за 2010 г.

2

Дейности

3

Резултат

4
Индикатор за изпълнение

Индикатор за самооценка
1.напълно постигната цел
Индикатор за
/100%/
Индикатор за целево текущо
2.задоволително постигната цел
състояние /заложен в състояние
/50 и над 50%/
началото на 2010 г./ /отчетен в края на
3.незадоволително постигната
2010 г./
цел /под 50%/

Реконструирана
и
модернизирана
Заложена
пътна отсечка 1. Подобряване на
Активно
дължина в км. за
29
инфраструктурата в
взаимодействие с
реконструкция и
км./Соколовциобластта насочена по
централните
рехабилитация
Средногорци/ на
направление на
институции,
на пътна отсечка.
път II-86 в
трансграничните връзки и по организиране на
Реализирани
направление
направление на път II-86.
работни срещи и
трансгранични
Пловдив-СмолянРазкриване на едно ГКПП с конкретни стъпки за
транспортни
Ксанти. Разкрит
Р. Гърция. Подобряване на реализиране на
връзки.
трансграничен
посочените цели
ВиК инфраструктурата.
Създадена ВиК
пункт при
асоцоация.
Златоград.
Създадена ВиК
асоцоация.
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Реконструиран
аи
модернизиран
а пътна
отсечка - 29
км. на път II-86
1. - Мотиви: - Обезпечено
в направление
завършване на участъка
Пловдивот път II-86; - Реално
Смоляноткрит и функциониращ
Ксанти.
ГКПП; - Създадена ВиК
Разкрит
асоцоация.
трансграничен
пункт при
Златоград.
Създадена
ВиК
асоцоация.

1

Придвижени
процедури за
рехабилитация
на път II-86 в
Активно
взаимодействие с участък
Асеновград централните
Чепеларе,
2. Повишаване доходите на институции,
иницииране
на язовир
българските граждани,
растеж и модернизиране на конкретни стъпки за "Пловдивци" и
реализиране
на ХЕК "Горна
българската икономика.
Подобряване на условията поставените цели. Арда".
Реализиране
на Завършен ХЕК
за живот и бизнес в
големи
областта. Създаване на
"Цанков камък" и
инфраструктурни
условия за заетост.
обходен път
проекти
с ДевинИзработване на насочена
максимално
политика към региона.
Михалково и др..
ангажиране
на Предприети
местния бизнес и постъпки за
работна ръка.
формиране на
насочена
политика към
региона.
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Да се придвижат
процедури за
рехабилитация
на път II-86 в
участък
Асеновград Чепеларе, язовир
"Пловдивци" и
ХЕК "Горна
Арда". Да се
завърши ХЕК
"Цанков камък" и
обходен път
Девин-Михалково
и др.
Безработица към
м.01.2010 - за
Смолянска
област - 17,05 %,
към 9,90 % за
страната.

Придвижени
процедури за
рехабилитаци
я на път II-86 в
участък
Асеновград 2. - Мотиви: - Предприети
Чепеларе,
всички възможни стъпки
язовир
за
реализиране
на
"Пловдивци" и
поставената
цел;
ХЕК "Горна
Безработицата
Арда".
продължава да бъде найЗавършен ХЕК
висока в страната, а
"Цанков
доходите от най-ниските; камък" и
Към
момента
няма
обходен път
насочени
механизми,
Девинкоито да компенсират поМихалково и
тежките условия в региона
др..
за живот и бизнес.
Безработица
към м.10.2010 за Смолянска
област - 16,91
%, към 9,03 %
за страната.

2

3. Осигуряване на
механизъм гарантиращ
опазването и използването
на природните ресурси в
полза на хората

Проведени 3
Въвеждане
на
срещи за
механизми
прилагане на
базирани на найдейности за
добри практики от
ефективно
клъстерния подход.
планинско,
Внедряване
на
селско и горско
комплексен подход
стопянство.
с използване на
Предприети
запазената марка и
стъпки за
развитието
на
популяризиране
региона.
на областта.

Приемане на
конкретни мерки за
стимулиране
внедряването на
иновации,
4. Стимулиране на
нанотехнологии и
внедряване и използване на
други съвременни
нови технологи за
методи в
разкриване на нови работни
производството.
места и подобряване на
Оползотворяване
конкурентноспособността на
на местния
фирмите от региона.
потенциал и
стимулиране
производството на
завършени изделия
в областта.

Осъщетвена
подкрепа в
рамките на
правомощията
за внедрени
иновации и
разкрити нови
работни места и
производства.
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Да се проведат
срещи за
прилагане на
дейности за
ефективно
планинско,
селско и горско
стопянство. Да се
предприемат
стъпки за
популяризиране
на областта.

Проведени 3
срещи за
прилагане на
дейности за
ефективно
планинско,
селско и
горско
стопянство.
Предприети
стъпки за
популяризира
не на
областта.

2. - Мотиви: - Предприети
всички възможни стъпки за
реализиране на поставената
цел; - Въпреки всички
усилия планинското селско и
горско
стопанство
продължава да е в трудно
положение; - Към момента
няма достатъчни механизми,
които да подпомагат в
достатъчна
степен
потежките
и
специфични
условия
в
региона
в
посочените направления.

Брой внедрени
иновации и
разкрити нови
работни места и
производства.

Осъщетвена
подкрепа в
рамките на
правомощията
за внедрени
иновации и
разкрити нови
работни
места,
основно в в
традиционно
съществуващи
те
производства.

2. - Мотиви: - Предприети
всички възможни стъпки
за
реализиране
на
поставената цел; - На
база общитите по-трудни
условия в региона за
живот и бизнес, спрямо
други региони в страната,
насочни инвестиции в
иновативни продукти са в
традиционно
присъстващите
производства.
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Брой
реализирани
Популяризиране
5. Оползотворяване на
проекти с
възможностите на
възможностите на
трансграничен
областа.
трансграничното
ефект. Брой
Повишено
Стимулиране
сътрудничество.
присъствие
на гостувания
връзките между
Подобряване на
бизнеса. Участие в гръцки туристи и /посещения/ на
икономическото
гръцки туристи.
туристически борси, бизнес
сътрудничество,
Брой проведени
организиране на
туристическата индустрия и
тематични
тематични
културния обмен.
представяния и
представяния и др.
срещи.

Разкрит ГКПП
при
Златоград.
Преминали за
2010 г. - 420
000 души и
130 000
автомобила.
Одобрени 3
проекта на ОА
по ЕТС БългарияГърция.

1. - Мотиви: - Обезпечено
завършване на участъка
от път II-86; - Реално
открит и функциониращ
ГКПП; - Одобрени 3
проекта на ОА по ЕТС България- Гърция.

Контролни
участия на
Контрол върху
служители на
обществените
6. Борба с корупцията.
областна
Повишаване на доверието поръчки.
администрация в
Повишено
Организиране на
на гражданите в
процедури за
доверие в
изнесени приемни.
административните
администрациит обществени
структури, чрез прозрачност Проверки по
поръчки на
е.
и публичност на дейността сигнали. Сезиране
общините и
на компетентниоте
им.
проведни
органи.
проверки на
сигнали.

29 контролни
участия на
служители на
областна
администраци
я в процедури
за обществени
поръчки на
общините,
проведни
проверки на
сигнали.

1. - Мотиви: - Обезпечено
контролнио
участие
в
процедурите
за
обществени поръчки на
общините; - Превантивен
контрол; - Осъществени
проверки по сигнали и за
незаконно строителство в
к.к. Пампорово, язовири и
др..
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7. Подобряване на
условията за масов спорт,
здравната и
образователната политика в
областта.

Изграждане на нови
спортни площадки.
Създаване на нов
модел на работа с
активна роля на
обществото.

Подобрени
условия за
спортуване.
Придвижени
процедури за
нови спортни
площадки.
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Брой изградени
площадки.
Съвместни срещи
с представители
на
обществеността.

Придвижени
процедури за
нови спортни
площадки.
Подобрени
условия за
спортуване.

2. - Мотиви: - Предприети
всички възможни стъпки
за
реализиране
на
поставената цел.

5
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