СТЕФКО БУРДЖИЕВ / П /
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Отчет на целите на администрацията за 2016 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Цели за 2016 г.

Дейности

Очакван резултат

Засилен превантивен
административен
контрол

Предварителна
проверка на проектите
за решения, посещения
на заседанията на
постоянните комисии и
на общинските съвети в
областта и провеждане
на консултации

Намаляване на броя
на приетите
незаконосъобразни
решения

Възлагане
изготвянето на
планове на
новообразуваните
имоти по §4 от ПЗР

Осигуряване на
необходимото
финасиране,
провеждане на
съответна процедура по

Намаляване на броя
на местностите в
област Русе без
изготвени планове
на новообразуваните
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5
Индикатор за самооценка
Индикатор за изпълнение
1. напълно постигната цел
/100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел
целево
текущо
/50 и над 50 %/
състояние
състояние
/заложен в
/ отчетен в края 3. незадоволително постигната
цел / под 50 %/
началото
на
на 2016 г./
2016 г. /
Брой приети
През 2016 г.
незаконосъобра общинските
зни решения
съвети в област
Русе са приели
задоволително постигната цел
8 незаконосъобразни
75%
решения, които
са върнати за
ново
обсъждане
Брой на
15 броя
напълно постигната цел
местностите, за местности на
които е
територията на
100 %
необходимо да област Русе без
се възложи
одобрени
1

1
на ЗСПЗЗ за
местности, за които
няма изработени
планове

2
ЗОП за избор на
изпълнител и
сключване на договор
за изработване на
планове на
новообразуваните
имоти.
Разработване на
индикативни работни
програми на всички
комисии и съвети през
2017 г. с участието на
граждани и граждански
организации

3
имоти и намаляване
на броя на
подадените жалби от
граждани

Подобряване на
връзката между
средно
професионално и
висше образование,
наука и
производство.
Повишаване
капацитета на
бизнеса,
администрациите и
неправителствените
организации за
участие с проекти
към Регионални,
национални,
Европейски

Повишаване
ефективността на
планирането,
реализирането ,
мониторинга и
отчитането на
стратегическите и
планови документи на
ниво област Русе
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изготвянето на
планове на
новообразуван
и имоти.

планове с
възложено
изготвяне на
планове за
новообразуван
и имоти.

Подобрена работа на
областните комисии и
съвети с гарантирано
гражданско участие

Бр.
разработени
приети
Индикативни
работни
програми

8
Бр.
разработени
приети
Индикативни
100 % постигната цел.
работни
програми

Извеждане на опит за
браншови срещи между
релевантни
представители на
професионалното
образование, висшето
образование и бизнеса.

Изведен опит,
описан и подготвен
за приложение в
останалите
браншове на
икономиката в
област Русе

2 Бр.
проведени
срещи.
3 Бр.
идентифициран
и проблеми.

Провеждане на
информационни дни и
публикуване на обяви и
бюлетини с отворени
процедури по
Оперативни програми.

Подобрена
информираност по
възможностите за
съфинансиране от
ЕСИФ

Бр. проведени
срещи с
проведен и
описан опит и
подготвен за
приложение в
други
браншови
сектори.
Бр. проведени
инфодни,
бр.
публикувани
бюлетини с
обяви

11 бр.
проведени
инфодни,
12 бр.
публикувани
бюлетини с
обяви

100 % постигната цел.

100 % изпълнение
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програми.
Подкрепа на
преодоляване на
различието между
малките населени
места и общинските
центрове

2
Провеждане на
изнесени приемни в
малки населени места
на Областния
управител с екип

3
Идентифицирани
проблеми в малките
населени места и
предприемане на
мерки за
разрешаването им

4
Бр. проведени
приемни, бр.
идентифициран
и проблеми, бр.
предприети и
изпълнени
мерки
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12 Бр.
проведени
изнесени
приемни,
50 бр.
идентифициран 100% изпълнение
и проблеми,
50 бр.
предприети и
изпълнени
мерки

3

