ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЪРЖДАВАМ: __________/п/_________
СТЕФКА ЗДРАВКОВА
Областен управител на област Хасково

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020г.
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Цели за 2020г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за изпълнение

1. Поддръжка на
временно
възпрепятстващо
съоръжение по
българо-турската
граница на
територията на
област Хасково.

Предприемане на
неотложни мерки
във връзка с
миграционния
натиск за
противодействие
на незаконната
миграция по
българо-турската
граница.

Решение на
Извънгаранционна Октомври
Министерски
поддръжка и
2020г.
съвет, във връзка
ремонтнос продължаване
възстановителни
изпълнението на работи на ВВС и път
Националната чрез отстраняване на
стратегия в
компрометирани
областта на
участъци /по данни
миграцията,
на ГДГП и проверка
убежището и
на място/ от
интеграцията
съоръжението,
вследствие на
миграционния натиск
по граница.
2. Осъществяване на Осигуряване на поПрограма за
Оказване на подкрепа
2020г.

Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

Реализирано
извънгаранционно
поддържане на
временното
възпрепятстващо
съоръжение по
българо-турската
граница на
територията на
област Хасково.

0

1 бр. сключен
договор с
изпълнител.

Приложени

общо 160 броя

5 бр.
1

Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради.

3. Провеждане на
мероприятия,
свързани със защита
на населението в
област Хасково при
бедствия.

4. Подобряване
достъпа до
информация,
насочена към
гражданите и
бизнеса.

добри условия на
живот за
гражданите в
многофамилни
жилищни сгради в
Област Хасково
чрез повишаване
качеството на
жизнената среда и
изпълнение на
мерки за енергийна
ефективност.

Защита и
превенция на
населението при
бедствия.

Модернизация на
администрацията
чрез прилагане на
информационни
технологии.

управление на
на заинтересованите
Правителството страни за успешната
на Република
реализация на
България за
Национална програма
периода 2017за енергийна
2027г.
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради на
територията на
Област Хасково.
Изготвяне на
годишни отчети по
Закона за
енергийната
eфективност и Закона
за енергийни и
възобновяеми
източници.
Областна
Проверки на
програма за
междуведомствената
намаляване
комисия на речни
риска от
участъци.
бедствия 2019Проверки на
2022г. Областен междуведомствената
план за
комисия на язовири.
намаляване
риска от
бедствия за
2020г.
Одитен доклад
Своевременно
на Сметна палата
осигуряване на
№ 0300100118
поетапно
за извършен одит
публикуване в
на изпълнението
интернет на
„Прозрачност и
информационните

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

въведени в
експлоатация
жилищни
сгради от
началото на
програмата

въведени в
експлоатация
жилищни
сгради

Март

Изготвени отчети
по ЗЕЕ и ЗЕВИ.

0 бр.

2 бр.

2020г.

Намаляване риска
от бедствия.
Проверки на
критични участъци
на речни корита в
областта.

0 бр.

Проверки на
30 бр.
обекти.

Проведени
заседания на
ОСНРБ.

0 бр.

Проведени
заседания 1 бр.

Актуализиране/допъ
лване на
полезността и
функционалността
на портала за
отворени данни.

0 бр.

1 брой
актуализиран/до
пълнен
информационен
масив

2020г.
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5. Подкрепа за
развитие на
младежките
дейности.

6. Развитие на
трансграничното и
транснационално
сътрудничество в
различни сфери на
обществения
живот.
7. Намаляване на
безработицата и

публичност в
масиви и ресурси,
дейността на
достъпът до които е
държавната
свободен след
администрация и определянето им от
достъп до
МС.
обществена
информация” и
указания на
Заместник
министър –
председател
дадени с писмо
изх.№02.44-26 от
18.02.2020г.
Осигуряване
Национална
Изготвяне на Отчет
координираност,
стратегия за
за 2019г., план за
съгласуваност,
младежта 20102020 г. и годишен
отчетност,
2020г.
мониторингов доклад
публичност и
по изпълнение на
прозрачност на
Националната
планирането и
стратегия за
програмирането на
младежта 2010-2020г.
политиката за
младежта на
територията на
областта.
Развитие на
Областна
Изпълнение на
трансгранично и
стратегия за
проекти по
транснационално
развитие на
програмите за
сътрудничество в Област Хасково
трансгранично и
принос на
за периода 2014
транснационално
икономическото и
- 2020г.
сътрудничество.
социалното
развитие и
сближаване.
Повишаване на
Програма за
Провеждане на
заетостта в
управление на
заседания

2020г.

Изготвен отчет,
план и доклад

0 бр.

3 бр.

2020г.

Участие в проекти
по програмите за
трансгранично и
транснационално
сътрудничество.

1 бр.

1 бр.

2020г.

Проведени
заседания на

Заседания
на Комисия

Заседания
на Комисия
3

засилване на
връзката бизнесобразование.

условията на
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж.
Повишаване
активността на
трудоспособното
население.
Целенасочена
подкрепа за
повишаване
търсенето на
работна сила в
приоритетните за
развитието на
икономиката
отрасли.

Правителството
на Република
България за
периода 20172021г.
Тригодишен
план
за действие за
изпълнението на
Национална
програма за
развитие
„България 2020"
в периода 20182020г.
Областна
стратегия за
развитие 20142020г.

на Комисия
по заетостта и
срещи с
представители
на бизнеса, Бюрата
по труда,
синдикатите и
образователните
институции.
Реализиране на
проекти и
национални
програми за
повишаване на
заетостта и
качеството на
работната сила
чрез осигуряване
на заетост.

Комисията по
заетост и срещи
с представители
на бизнеса,
Бюрата по труда,
синдикалните и
браншови
организации и
образователните
институции.
Представяне на
Програми и мерки
за заетост и
включването им в
НПДЗ.

по заетостта 0 бр.

по заетостта 3 бр.
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