ДИМИТЪР ИВАНОВ
Областен управител на област Ямбол
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ

1
Цели за 2012 г.

1.1.Повишаване
информираността на
гражданите относно
правомощията,
отговорностите и
предоставяните
услуги

2
Дейности

1.Провеждане на
редовни
брифинги за
журналисти за
представяне на
дейността на
Областна
администрация –
Ямбол
2.Публикуване на
информация на
интернет
страницата

3
Резултат

Подобрена
информираност на
обществеността за
ролята и дейността
и отговорностите на
Областния
управител и
областна
администрация. .
Публикувани
информации на
интернет
страницата и
предоставена
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4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2012 г./

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2012 г. /

42 брифинга с
информация за
предоставените
административни
услуги

29 проведени
редовни брифинга,
информационни
съобщения, новини,
информации – 195;
изявления -7;
интервюта -12;
извънредни
брифинги,
интервюта,
изявления пред
национални и
регионални медии

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

информация на
регионалните и
национални медии.

1.2. Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите на
услугите, чрез
недопускане на
просрочване на
законовите срокове
при осъществяване на
административно
обслужване

1.3. Осигуряване на
актуална информация
на уеб сайта на

1. Осъществяване
на текущ контрол
върху дейността
на Областна
администрация –
Ямбол
2. Анализ на
информацията от
попълнени
анкетни карти и
подадените
мнения,
предложения и
сигнали в
съответната кутия

Подобрено качество
и спазени срокове
на предоставяните
административни
услуги и повишена
удовлетвореност и
доверие на
потребителите

1.Осъществяване
на текущ контрол

Начинът на
изграждане на уеб
страницата на

100 % осъществен
контрол в рамките на
календарната година

по повод инцидент
на територията на
област Ямбол -32;
Публикуване на
страницата на
администрацията на
информация за
предоставените
административни
услуги
1. 100 % осъществен Напълно постигната цел
контрол в рамките
/100 %/
на календарната
година
2.Изготвен анализ
от анкетни карти за
удовлетвореност на
потребителите на
услуги в
администрацията.
3. За периода не са
постъпили жалби,
сигнали и
оплаквания за
некачествено
административно
обслужване
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50 %
незадоволително
постигната цел / под 50

Областна
администрация –
Ямбол на английски
език
1.4. Развитие на
човешките ресурси

1. Анализ на
потребностите от
обучение
2. План за
обучение на
служителите
3.Обучение на
служителите
4.Вътрешно
квалифика
ционна дейност

1.5. Осигуряване на
достъп до

Организиране на
срещи и дискусии

администрацията и
софтуерния
продукт, на който е
писана не позволява
превод на
английски език
1.Системата за
управление на
човешките ресурси
в администрацията
за 2012 г. е
подобрена.
2. Служителите в
администрацията
имат годишни
планове за
задължително и
специализирано
обучение за 2012 г.
3. За периода са
усвоени нови
знания и умения с
цел повишаване на
административния
капацитет.
4. Разработено
проектно
предложение по
ОПАК насочено
към повишаване
квалификацията и
знанията на
служителите.
Подобрено
обслужване на
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%/

90 % служители,
участвали в обучения

Проведени
обучения:
13 служителите – з
обучения по ОПТП
1 служител по
ОПАК
З служители –
професионално
обучение към ИПА
4 служители –
служебно обучение
към ИПА
1 служител –
обучение към БСК

Напълно постигната цел
/100 %/

8 броя проведени
изнесени приемни

-

Незадоволително
постигната цел / под 50

административни
услуги извън
областния център

и др. с
представители на
местната власт,
регионалните
структури на
централната власт,
бизнеса и
гражданския
сектор

населението чрез:
1. Проведени срещи
и дискусии и др. на
Областния
управител и
заместник областни
управители с
представители на
местната власт и
териториални
структури на
изпълнителната
власт.
2. Работни срещи на
експерти от ОА и
експерти от
териториалните
структури на
изпълнителната
власт и общински
администрации по
конкретни въпроси.
3. За периода не
реализирани
планираните
изнесени приемни
за осигуряване на
достъп до
административни
услуги извън
областния център .
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%/

2.1. Повишаване
информираността на
гражданите относно
правителствени
инициативи,
европейски програми,
други структурни
фондове и донорски
програми

2.2. Осигуряване на
обратна връзка от
местните общности
към националните
власти

1.Публикуване на
актуална
информация на
Интернет
страницата за
инициативи,
възможности и
програми на
правителството.
2.Информационен
бюлетин

1.Постиганата е
позитивна
обществена нагласа
към работата на
административните
структури
2. Издава се
ежемесечен
информационен
бюлетин

Организиране на
периодични и при
необходимост
срещи с местните
власти / общности

Подобрена е
комуникацията с
кметове на общини
и народни
представители с
оглед
осъществяване на
обратна връзка от
местните общности
към националните
власти и
осигуряване на
възможности за
реализиране на
общински проекти и
инициативи, както и
за решаване на
възникнали
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Срещи:
Планови: четири
пъти годишно;
- по конкретен повод:
при необходимост

Срещи:
Планови: Четири
пъти годишно;
- по конкретен повод:
при необходимост
-

Срещи: 22 броя Информационни
срещи, работни
срещи,
конференции,
инициативи,
информационни дни
и публични събития
и др.
На интернет
страницата на
администрацията са
публикувани 12
броя
информационни
бюлетина.
Срещи: 42 броя
срещи
3 инициативи

Напълно постигната
цел/ 100%

Напълно постигната цел/
100%

2.3.Подобряване на
взаимодействието,
контрола и
координацията на
работа с
териториалните звена
на изпълнителната
власт

3.1. Подобряване на
оперативното и
стратегическо
планиране на
регионалното
развитие

неотложни
проблеми.
1.Организиране на 1. Подобрена е
периодични срещи работата с
с ръководителите териториалните
на териториалните звена – проведени
звена
периодични срещи.
2. Предоставяне и 2. Предоставени са
разглеждане на
180 доклада.
отчети, респек.
3. Осъществени
доклади за
комплексни
дейността на
проверка в учебните
звената пред ОУ
заведения в област
Ямбол от
междуведомствена
комисия назначена
със заповед на
Областен
управител.
4. Разгледани,
анализирани и
предприети
действия по
постъпили
предложения и
сигнали от
Комисията за работа
с предложенията и
сигналите
1.Подготовка за
1. Стартира
разработване
разработване на
то на Областна
Областната
стратегия за
стратегия за
развитие за
развитие за периода
периода 2014 –
2014 -2020 -
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Планови – 3 пъти
годишно по
конкретен повод: при
необходимост

1. Проведени по 3
срещи годишно с
всяко териториално
звено; общо са
реализирани 69
срещи със
териториални
звената
2. Представени 180
доклада от
ръководителите на
териториалните
звена.
3. Комплексни
проверки – 38

Напълно постигната цел/
100%

4. Разгледани 13
предложения и
сигнали.

50 %

100 %

Напълно постигната цел
/100 %/

3.2. Координиране и
наблюдение
изпълнението на
Областната стратегия
за развитие на
социалните услуги
2011-2016 г.

2020
2.Оптимизиране
на дейността на
Областния съвет
за развитие за
ефективно
провеждане на
държавната
политика и
осъществяване на
регионална
координация
Изграждане на
система за
мониторинг и
оценка на
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
2011-2016 г.

сключен Договор с
изпълнител
2. Проведени 5
заседания на
Областния съвет за
развитие

Извършено е
координиране и
наблюдение
изпълнението на
ОСРСУ чрез:
 Създадена
Постоянна комисия
по социална
политика към
Областен съвет за
развитие и Звено за
мониторинг и
оценка,
 Приет е
Правилник за
дейността на
Комисията и
Звеното за
мониторинг.
 Изготвен
Мониторингов
доклад за
изпълнението на
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1 брой проведено
заседание

Не достатъчен брой
проведени
заседание

Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/

ОСРСУ
3.3. Подпомагане
дейността на
Областния управител
като председател на
Регионалния съвет за
развитие на
Югоизточен район
3.4. Повишаване на
инвестиционната
активност на
територията на
областта

3.5. Разработване на
документи с цел
подобряване на
безопасността на
движението по

Участие в
организиране
то и
провеждането на
заседания на РСР
на ЮИР

Осъществена е
организация и са
проведени
планираните за
периода заседания

1.Актуализиране
при необходимост
на създадената
база данни за
възможности
те за инвестиции в
приоритетни
сектори и отрасли
и промотиране
то на интернет
сайта на областта
2.Организиране на
събитие:
Инвестиционен
форум Ямбол 2012
3.Стимулиране на
инвестиции чрез
награда
„Инвеститор на
годината в област
Ямбол 2012”
1. Разработване на
Областна
стратегия за
намаляване на
жертвите по

Създадена и
актуализирана база
данни с
възможности за
инвестиции в
приоритетни
сектори и отрасли.

Повишена и
стимулирана
инвестиционна
активност чрез
реализиране на
конкурса за
Инвеститор на 2012
г. в област Ямбол
Подобрена
безопасност на
движението по
пътищата чрез:
1. Разработени и

Документ към: хх-03 / 0028 от 29.1.2013 г. 14:40:20

брой 2 проведени
заседания

100%

10 участника за
наградата

2 броя документи

2 брой проведени
заседания

100 %

Напълно постигната цел
/100%

Напълно постигната цел
/100%

35 участника във
форума
11 участника отличени фирми на
територията на
област Ямбол

2 броя документи
16 проверки

Напълно постигната
цел/100%

пътищата на
пътищата
територията на област
Ямбол.
2. Разработване и
приемане на
конкретни мерки
за предпазване на
служителите в
областна
администрация от
ПТП и
наранявания.

приети мерки.
2. Разработена
Областна стратегия
за намаляване на
жертвите по
пътищата
3. Извършена
проверка на
учебните заведения
на територията на
областта относно
състоянието на
училищните
автобуси,
обезпечаващи
превоза на ученици.
3.6. Осигуряване на
Съдействие от
1.Проведено
съвременни стандарти страна на
заседание на ВиК
във функционирането общините и ОА за Асоциацията.
на ВиК системите на
изработването на
2.Оказано
територията на област регионален план
съдействие на екипа
Ямбол
на ВиК системите „ЕЖИС
и съоръженията
ИНФРАСТРУКТУР
А БЪЛГАРИЯ”
ДЗЗД при
разработване на
Генералния план за
ВиК системите в
обхвата на област
Ямбол
3.7. Създаване на
1.Популяризиране 1. Публикуван е
условия за
на план за
План за развитие на
интегрирано развитие развитие на
туризма в област
на туризма в област
туризма в област
Ямбол 2011-2013
Ямбол
Ямбол
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1

1 документ

Брой – 1 проведено
заседание

1 документ

Напълно постигната цел
100%

Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/

2.Популяризиране
на
специализирани
видове туризъмселски, културен,
исторически –
чрез интернет
сайта на Областна
администрация и
чрез други
интернет сайтове
gate2tour.com
3. Електронен
туристически
каталог с
разработени
туристически
маршрути за
популяризиране
на културноиторическия
туризъм
4. Съдействие за
финансиране на
проекти в
областта на
туризма

2. Популяризиране
на културноисторическия
туризъм чрез
създадената
интернет страница,
разработена по
проект на ОА
Програмата за
трансгранично
сътрудничество по
ИПП България –
Турция.
3. В на изготвяне е
електронен
туристически
каталог с
туристически
маршрути и
популяризиране на
възможностите за
туризъм в област
Ямбол.

Брой 1
проведена среща

Брой: 1 интернет
страница
www.gate2tour.com
Брой проведени
срещи с
трансграничен
характер: 9

100%

80 %

Разработен и
одобрен проект,
свързан
популяризиране на
забележителностите
на област Ямбол и
провинция Одрин

1 проект

Сключен договор за
реализация на 1
проект
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3.8. Опазване и
подобряване на
състоянието на
околната среда

1.Търсене на
възможности за
организиране на
информационни
кампании и
събития
съвместно с други
институции и
НПО по въпросите
на опазване на
околната среда и
възможностите за
финансиране
2. Участие в
кампанията "Да
изчистим
България за един
ден"

Подобряване
Брой събития -1
информираността
относно опазване на
околната среда чрез:
1. Реализиран
семинар във връзка
с инициативата
„Моят парк”

3.Популяризиране
на информация
относно
биологичното
разнообразие на
територията на
областта

Повишена
информираност
относно
биологичното
разнообразие на
територията на
областта чрез:
Събрана и
систематизирана
информация за
биологичното
разнообразие.
Същата е
представена на
интернет

2. Европейска
седмица за
намаляване на
отпадъците.
Успешно
реализиране на
кампанията „Да
изчистим България
за един ден" в
област Ямбол
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Брой събития - 2

Брой събития -1

Брой събития -1

Брой събития -1

1 публикация на
сайта на ОА Ямбол

Напълно постигната цел
100%

страницата на
администрацията
4.1. Създаване на
условия за
повишаване на
трудовата заетост и
сътрудничество при
решаване на
проблеми, свързани с
трудовите отношения.

4.2. Съдействие за
подобряване на
връзката на
образованието и
обучението с

1. Участие в
разработване на
проекти,
осигуряващи
трудова заетост

Осигурена е трудова Брой проекти -3
заетост и социална
интеграция чрез
програми, проекти и
включване в схеми
по ОП „РЧР”

2.Популяризиране
и активизиране на
дейността на
Съвета за
тристранно
сътрудничество и
на Комисията по
заетост към ОСР

С оглед засилване
на социалния
диалог за съвместно
решаване на
проблемите на
заетостта на
областно ниво за
периода са
проведени
заседания на
Комисия по заетост
към ОСР,
Областния съвет по
условия на труд и
Областния съвет за
тристранно
сътрудничество
1. Подобрено е
съответствието
между
образованието и
обучението и

Провеждане на
консултации с
представители на
бизнеса, Бюрата
по труда,
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Брой заседания:
-планови-2;
-при необходимост

Брой срещи:
- планирани - 3;
- при необходимост

Брой реализирани
проекти, свързани
със заетост: 4
Брой схеми за
заетост (ОП РЧР), в
които ОА е
участвала: 6
Брой наети лица по
тези проекти и
мерки: 64
Областен съвет за
тристранно
сътрудничество -1
заседание
Областен съвет по
условия на труд 2
заседания
Комисия по заетост
към ОСР – 3
заседания

Напълно постигната цел
100 %

Брой срещи: 3

Напълно постигната цел
100 %

потребностите на
пазара на труда.

синдикатите и
образователните
институции

4.3. Социална
интеграция на хора в
неравностойно
положение

1. Съдействие за
осигуряване на
работни места и
достъпна среда на
хора в
неравностойно
положение

2.Оптимизация на
работата на
Областен съвет по
етнически и
интеграционни
въпроси.

потребностите на
пазара на труда
посредством
организирани
срещи, дискусии
консултации с
представителите на
бюрата по труда,
бизнеса и
професионални
гимназии в област
Ямбол.
2. Срещи във връзка
с подготовката за
утвърждаване на
държавния план
прием за 2012/2013
Областна
администрация
успешно управлява
проект, финансиран
от АХУ, и поддържа
подходяща
здравословна
работна среда на
лице с трайно
увреждане.
Оптимизирана
работа на ОСЕИВ:
1. През отчетния
период са
проведени четири
заседания на
ОСЕИВ
2. Стартиране
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Брой назначени - 2
.

Брой – 2 лица
работещи в
администрацията

Напълно постигната цел
100 %

Брой срещи:
- планирани – 4;
- при необходимост

Брой заседания: 4
редовни заседания

Напълно постигната цел
100%

Брой: 2 проведени
инициативи

5.1. Създаване на
условия на активна
позиция на
гражданите по
отношение на
противодействие на
престъпността и
корупционните
практики

подготовката за
разработване на
Областна стратегия
а интеграция на
ромите 2012 -2020
3. Организирани са
срещи по проектите
„Детство за
всички”, „И аз имам
семейство” и
Проекта за
социално
включване.
4. Организиран е
информационен ден
по схема „Помощ в
дома”
Активизиране на
1. През отчетния
работата на
период е проведено
Областния
едно редовно
обществен съвет
заседание на
за
ООСППК, на което
противодействие и е приета План
превенция на
програма за 2012 г.
корупцията.
2. Проведени
работни срещи на
Председателя на
ООСППК със
териториалните
звена на
изпълнителната
власт и кметовете
на общини по
въпроси касаещи
прозрачността на
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Брой заседания -2

Брой заседания – 1

Напълно постигната цел
100%

управление.
3. За периода не са
постъпвали жалби и
сигнали в ООСППК
Разработване на
1. Вътрешна
правила за оценка методика за оценка
на корупционния
на корупционния
риск в ОА
риск
2.Антикорупционни
процедури
6.1. Модернизация на Осигуряване на
Много добро
инфраструктурата на средства и
състояние и
ГКПП Лесово
своевременно
модернизиране на
провеждане на
инфраструктура на
процедури
ГКПП – Лесово,
изпълнение
чрез: извършване на
задълженията на
необходимите
областен
текущи ремонти;
управител по
сключени договори
Наредбата за
за сметосъбиране и
ГКПП
зимно подържане;
обезпечаване на
дейности по
поддръжка в добро
състояние на
сградния фонд
6.2. Развитие на
1. Провеждане и
1. Активно
трансграничното и
участие в срещи,
трансгранично
транснационално
семинари и
сътрудничество
сътрудничество в
публични събития чрез двустранни
различни сфери на
с трансграничен
срещи и контакти с
обществения живот
характер
представители на
регионалните
власти, турски
образователни и
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Брой документи -0

Брой документи – 2

90 %

100 %

Напълно постигната цел
100%

Брой срещи – 5

Брой срещи – 12
проведени

Напълно постигната цел
100%

2.Участие в
разработване и
реализиране на
трансгранични
проекти с турски
партньори

културни
институции, на
бизнеса от Р
Турция.
1. Областна
администрация –
Ямбол успешно
приключи
изпълнението на
проект по Програма
за трансгранично
сътрудничество
ИПП България –
Турция
2. Стартира
изпълнението на
втори проект по
Програма за
трансгранично
сътрудничество
ИПП България –
Турция

Брой проекти – 1

Брой проекти – 2

Имена и длъжност на попълващия: :Мирослава Димитрова- гл. експерт, Павлина Пенева- гл. секретар
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