УТВЪРЖДАВАМ:

/п/
СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Областен управител на област Хасково

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО
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4
Индикатор за изпълнение

Цели за
2018г.

1.
Усъвършенства
не на
комплексното
административ
но обслужване.
2. Подобряване
на достъпа до
информация и
качеството на
публичните
услуги.

Дейности

Усъвършенстване на
комплексното
административно
обслужване.

Създаване на условия за
въвеждане на комплексно
административно
обслужване по
електронен път.

Резултат

Прилагане на
комплексното
административно
обслужване.

Подобрен достъп
до информация и
качеството на
публичните услуги.
Повишена
информираност на
обществото за
ролята и
отговорността на

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2018 г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2018 г./

100% комплексно
административно
обслужване.
Брой предоставени
услуги.

100% комплексно
административно
обслужване.

Повишаване
качеството на
услугите и
информационната
осигуреност.

Повишаване
качеството на
услугите и
информационната
осигуреност.

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

1496 броя
предоставени
услуги.
- напълно постигната цел

1

Областния
управител.

Актуализиране на
интернет
страницата на
администрацията.
5 бр.
актуализирани
рубрики.
4 бр. нови
информационни
рубрики.

3.Ефективно
управление на
човешките
ресурси чрез
повишаване на
компетентностт
а на
служителите и
кариерно
развитие на
служителите.

Осигуряване участие на
служителите от Областна
администрация Хасково в
специализирани
обучения.

Повишаване на
компетентността
на служителите в
Областна
администрация
Хасково.

7 бр. служители,
преминали
обучение чрез
ИПА;
5 бр. служители,
посетили семинар.

Осигурен достъп
чрез интернет
страницата и на
гишето за
административно
обслужване до
формуляри и
информация за
всички услуги
съгласно ИИСДА, а
така също и
дейностите,
извършвани от
администрацията.
Актуализирана и
обновена интернет
страница на
администрацията.
- напълно постигната цел
25 бр. служители,
преминали обучение
чрез ИПА;
7 бр. служители,
посетили семинар.
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4. Провеждане
на мероприятия,
свързани със
защита на
населението в
област Хасково
при бедствия.

Проверки на потенциално
опасни обекти в областта.
Проведени заседания на
Междуведомствената
комисия за проверки на
потенциално опасни
обекти .

Намаляване риска
от бедствия.
Проверени
критични участъци
на речни корита в
областта.
Проведени
заседания на
Междуведомствена
та комисия за
проверки на
потенциално
опасни обекти.

Проверки на 10 бр.
обекти.
Проведени
заседания - 1 бр.

Проверки на 13 бр.
обекти.
Проведени
заседания - 1 бр.

- напълно постигната цел

5.
Осъществяване
на мащабна
Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
те жилищни
сгради.
6. Намаляване
на
безработицата
и засилване на
връзката
биснесобразование.

Оказване на подкрепа на
заинтересованите страни
за успешната реализация
на Национална програма
за енергийна ефективност
на многофамилните
жилищни сгради на
територията на Област
Хасково.

Приложени
енергийно
ефективни мерки
за преодоляване на
загубите и
използването на
енергия в жилищни
сгради на
територията на
Област Хасково.

- 40 бр. въведени в
експлоатация
жилищни сгради.

- 45 бр. въведени в
експлоатация
жилищни сгради
през 2018 г., общо
от началото на
Програмата 146 бр.
сгради.

- напълно постигната цел

Провеждане на срещи с
представители на
бизнеса, Бюрата по
труда, синдикатите и
образователните
институции.
Реализиране на проекти
и национални програми

Проведени срещи
с представители
на бизнеса,
Бюрата по труда,
синдикалните и
браншови
организации и
образователните

Заседания на
Комисия по
заетостта – 4 бр.

Заседания на
Комисия по
заетостта – 4 бр.

- напълно постигната цел
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7. Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса и
подобряване
безопасността
на движението
по пътищата на
територията на
областта.

за стажове и
повишаване на
заетостта и качеството
на работната сила чрез
осигуряване на заетост.
Подкрепа при
изпълнението на
политиката за заетост
чрез организиране и
осигуряване работата
на Постоянната
комисия по заетост към
Областния съвет за
развитие.
Взаимодейст
вие между
всички
заи
нтересов
ани страни за по
ефективна
пътна
безопасност
в област Хасково.
Провеждане на
заседания на Областна
комисия по безопасност
на движението по
пътищата.
Оптимизиране
на Областната
транспортна
схема на област

институции.
Представяне на
Програми и
мерки за заетост
и включването
им в НПДЗ.

Заседания на
Областна
комисия по
безопасност на
движението по
пътищата.
Заседания на
Областна
комисия по
транспорт.
Издадени
Решения за
предприемане на
спешна мярка по
чл.
5, § 5 от
Регламент
1370 н
а ЕП и СЕ.

Заседания на
Областна комисия
по безопасност на
движението по
пътищата – 1 бр.

Заседания на
Областна комисия
по безопасност на
движението по
пътищата – 1 бр.

Заседания на
Областна комисия
по транспорт – 2
бр.

Заседания на
Областна комисия
по транспорт – 1
бр.

Издадени Решения
за предприемане на
спешна мярка по
чл.
5, § 5 от Регламент
1370 н
а ЕП и СЕ
– 1 бр.

Издадени Решения
за предприемане на
спешна мярка по
чл.
5, § 5 от Регламент
1370 н
а ЕП и СЕ
– 5 бр.

- напълно постигната цел
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Хасково.
Провеждане на
заседания на Областна
комисия по транспорт.

.

Изготвяне на Решения
за предприемане на
спешна мярка.
8. Развитие на
трансграничнот
ои
транснационал
но
сътрудничество
в различни
сфери на
обществения
живот.

9.
Оптимизиране
собствеността
на държавата и
общината,
насочено към
увеличаване на

Участие в Проект
"Tрансгранично
планиране и
инфраструктурни
мерки за защита от
наводнения" /„Cross
Border Planning and
Infrastructure Measures
for Flood Protection" с
акроним "FLOOD
PROTECTION"/,
Приоритетна ос 2 –
Устойчив и
приспособим към
климата трансграничен
регион по Програма за
сътрудничество
Интеррег V-A „Гърция
- България 2014-2020
г."
Безвъзмезно
прехвърляне на имоти
държавна собственост с
отпаднала
необходимост в
собственост на

Изпълнение на
един брой
дейност и
възложена една
обществена
поръчка.

1 брой сключен
договор за
изпълнение на
дейност по проекта
с външен
изпълнител.

1 брой сключен
договор за
изпълнение на
дейност по проекта
с външен
изпълнител.

- напълно постигната цел

Безвъзмездно
прехвърлени
имоти държавна
собственост с
отпаднала
необходимост в

5 бр. сключени
договори и
изразени
становища за
безвъзмезно
прехвърляне в

2 бр. сключени
договори и 3 бр.
изразени
становища за
безвъзмезно
прехвърляне в

- напълно постигната цел

5

финансовите
възможности
на общините за
провеждане на
политиката за
устойчиво
развитие.

общините.
Предоставяне в
управление имоти –
държавна собственост
на ведомства и общини.

собственост на
общините.
Предоставени в
управление
имоти –
държавна
собственост на
ведомства и
общини.

собственост на
общините.
5 бр. сключени
договори за
предоставяне в
управление на
имоти – държавна
собственост на
ведомства и
общини.

собственост на
общините.
2 бр. сключени
договори и 4 бр.
изразени
становища за
предоставяне в
управление на
имоти – държавна
собственост на
ведомства и
общини.

Имена и длъжност на попълващия:
П. Демирева – директор на дирекция АКРРДС
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