УТВЪРДИЛ:
ДИМИТЪР ИВАНОВ
/П/
Областен управител на област Ямбол

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ

1
Цели за 2015г.

2
Дейности

3
Очакван резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние /
заложен в
началото на
2015г./

1.1. Повишаване
информираност-та на
гражданите относно
правомощията на ОУ,
административни
услуги, правителствени
и европейски
инициативи

1.Провеждане на
пресконференции за
представяне на
дейността на
Областна
администрация
Ямбол
2. Провеждане на
брифинг и интервю
по актуални теми и
проблеми
3.Публикуване на
актуална
информация на

 Подобрена
информираност на
обществеността за
дейността на
Областния управител и
Областна
администрация –
Ямбол, и
предоставените
административни
услуги.
 Позитивна
обществена нагласа
към работата на
административните

Индикатор за целево
състояние / отчетен в
края на 2015г./

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

4
127 публикувани
Напълно
пресконференции новини и
/100%/
63 пресконференции,
брифинги, изявления,
интервюта, отговори
на поставени
въпроси
60 брифинга/
интервюта

120 публикации

постигната

цел

Интернет страницата структури.
за инициативи,
възможности и
програми на
Областна
администрация

Брой -12
информационни
бюлетина

Публикувани 12
броя информационни
бюлетина

 Високо качество и
спазени срокове.
 Подобряване на
работните процеси по
предоставяне на
административни
услуги.
 Повишено доверие в
администрацията и
повишена
удовлетвореност на
потребителите на
административни
услуги.

100 %
осъществен
текущ контрол в
рамките на
календарната
година

1. 100 % осъществен
текущ контрол в
рамките на
календарната година

2 доклада

Функциониращи
начини за подаване на
сигнали за корупция.

3 начина за
подаване на
сигнали:
 В деловодство
 В кутия за
сигнали
На телефонен

2. Изготвени са 2
доклада от
анкетните карти за
удовлетвореност на
потребителите на
административни
услуги. Не са
постъпили сигнали и
жалби за
некачествено
административно
обслужване
Няма подадени
сигнали за
корупционни прояви
и дейности

4.Информационен
бюлетин
1.2. Повишаване на
удовлетвореността на
потребителите на
услугите

1.Осъществяване на
текущ сроков
контрол върху
дейността на
административното
обслужване
2. Анализ на
информацията от
попълнени анкетни
карти и подадените
мнения,
предложения и
сигнали в
съответната кутия

1.3. Създаване на
условия
противодействие и
превенция на
корупцията

1. Осигуряване на
възможност за
подаване на сигнали

Напълно
/100%/

постигната

цел

Напълно
/100%/

постигната

цел

номер 080011911
2.1.Управление на
финансовите ресурси

3.1 Подобряване на
превантивна дейност и
готовността за
реагиране при
бедствия, чрез
извършване на
дейности по отношение
проводимостта на
реките и речните русла
4.1.Подобряване на
оперативното и
стратегическо
планиране, мониторинг

1. Преглед и анализ
на необходимостта
от разходване на
средства извън
одобрените в
бюджета на
администрацията.

Ефективно и ефикасно
разходване на
бюджетни средства.

2 броя
документи за
изпълнение на
утвърдените
политики и
програми

Изготвени са 2 броя
отчета за степента на
изпълнение на
утвърдените
политики и програми

Напълно
/100%/

постигната

2. Анализ за
изпълнението на
бюджета на
администрацията.

Изготвени анализи за
изпълнението на
бюджета на
администрацията

4 пъти годишно
и при
необходимост

Изготвени са
тримесечни отчети за
изпълнението на
приходите и
разходите на
Областна
администрация
Ямбол, съдържащи
анализ на
изпълнението на
приходите, разходите
и др.

1. Осигуряване на
финансиране за
извършване на
неотложни
възстановителни
дейности

1. Подобрена
проводимост на реките
и речните русла

100%

0%

Непостигната цел

1.Провеждане на
заседания на Звено
за мониторинг за
изпълнението на

Създадено Звено за
мониторинг за
изпълнението на ОСР

Брой – 1

Брой – 1

Напълно
/100%/

постигната

цел

цел

и оценка на
регионалното развитие

Областна стратегия
за развитие 2014 –
2020
2.Разработване на
областен план за
младежта – 2015 в
съответствие с
Националната
стратегия за
младежта 2012 -2020
3. Провеждане на
заседания на
Областен съвет за
развитие

Подобряване на
регионалната политика
за младежта на
областно ниво

1 разработен
план

1 разработен план

Организирани и
проведени заседания на
Областен съвет за
развитие

Брой заседания 2 Брой заседания 1

4.2. Координиране на
дейностите по
Национална програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради
4.3. Стимулиране на
инвестиционната
активност на
територията на
областта

Подготовка на
информация
(справки, доклади,
отчети) за
изпълнение на
националната
програма.
1.Организиране на
конкурс
„Инвеститор на
годината”

Изготвена информация
за изпълнение на
програмата

Брой
информации –
10

Изготвени са 50
информации

Напълно
/100%/

постигната

цел

Присъдени отличия за
принос в социалноикономическото
развитие в областта.

Брой събития:1

Проведен е конкурс и Напълно
са
присъдени /100%/
отличия за принос в
социалноикономическото
развитие на областта

постигната

цел

4.4 Ефективно
управление и
стопанисване на имоти
държавна собственост

1. Надзор, актуване и
поддържане в
актуално състояние
на регистрите на
имоти -държавна
собственост.

Защита на държавната
собственост.
Подържане на регистри
на имотите - държавна
собственост. Създадена
добра организация и

100 %

100 %

постигната

цел

Напълно
/100%/

4.5 Ефективно
управление на ВиК
сектора в област Ямбол

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

5.2. Създаване на
условия за подобряване
съответствието между
образованието и
обучението и
възможностите за
реализация на младите
хора

2. Периодични
проверки по
управлението и
ползването на
имотите ДС.
3. Изпълнение на
вменените на ОУ
задължения по
наредбата за ГКПП
1.Обезпечаване на
дейността на
Асоциацията по ВиК

условия за ефективно и
ефикасно управление
на държавната
собственост

Проведени заседания
на Асоциацията

Брой- 1

Брой – 1

Напълно
/100%/

постигната

2. Назначаване на
служители на
Асоциацията по В и
К

Назначени служители

Брой - 3

Брой - 3

1. Оптимизиране
работата на
Областния съвет за
тристранно
сътрудничество,
Областния съвет по
условия на труд и
Комисията по заетост
към ОСР
Провеждане на
консултации с
представители на
бизнеса, Бюрата по
труда, синдикатите и
образователните
институции

Подкрепа за засилване
на социалния диалог за
съвместно решаване на
проблемите на
заетостта на областно
ниво.

Брой заседания:
3

Брой проведени
заседания на
комисиите - 2

Задоволително постигната
цел /50 и над 50%/

Подобрено
съответствие между
образование и
изисквания и
потребности на
трудовия пазар

Брой срещи:
- планирани - 3;
- при
необходимост

Брой срещи:
проведени - 2 срещи
и 1 дискусия

Напълно
/100%/

постигната

цел

цел

5.3. Създаване на
условия за подобряване
на възможностите за
социална интеграция на
хора в неравностойно
положение

1. Проследяване на
изпълнението на
Областна стратегия
за интеграция на
ромите 2012 -2020

1.Доклад по посочени
показатели за
изпълнението на
Областна стратегия за
интеграция на ромите
2012 -2020 и на
плановете за действие
на общините

Брой документи
–1

Брой документи – 1

Имена и длъжност на попълващия:
Павлина Пенева /П/
Главен секретар на Областна администрация –Ямбол
Екатерина Иванова
/П/
Директор на дирекция ”АКРРДС”

Напълно
/100%/

постигната

цел

