СТЕФКО БУРДЖИЕВ / П /
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2017 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Цели за 2017 г.

Стратегически
цели

Стратегическ
и документ

Дейности

Срок
/месец през
2017г./

Очакван
резултат

Оптимизиране
на поземлените
отношения,
гарантиращи
ефективността
на
земеползването
и увеличаване на
доходите от
земеделска
дейност.
(Цел 30, стр.
120)
Открито и
отговорно
управление
(Цел 8, Стр. 139)

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на
република
България за
периода 20142018 г.

Одобряване на
планове на
новообразувани
те имоти по §4
от ПЗР на
ЗСПЗЗ за
местностите в
област Русе, за
които няма
изработени
планове
Повишаване
ефективността
на работата по
изпълнение на
стратегическите
и планови

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.
.

Законосъобр Декември
азно
провеждане
на
процедурата
за приемане
и
одобряване
на
изработенит
е планове на
новообразув
аните имоти.
Разработена, Ноември
обсъдена и
приeта
Междинна
оценка на
Областната

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо състояние
Приключване Брой на
на
местностите, за
процедурите
които е
по одобряване необходимо да се
на плановете
одобрят
на
плановете на
новообразува новообразуваните
ните имоти в
имоти.- 15 бр.
област Русе и
удовлетворяв
ане на
заинтересуван
ите граждани
Мобилизиран Необходимост от
е усилията на изготвяне
на
заинтересован междинна оценка
ите страни – на
Областната
общини,
стратегия
за
териториални развитие
2020.

Индикатор за целево
състояние
Брой на местностите,
за които са одобрени
планове на
новообразуваните
имоти -15 бр..

Бр.
форуми
за
обсъждане
на
междинната оценка
на ОСР 2020 - 2.
Бр. становища на
заинтересовани
1

1
документи на
ниво област
Русе

2

3

Подобряване на
партньорството
със
заинтересовани
страни - на
връзката между
средно
професионално
и висше
образование,
наука и
производство.

Подобряване
качеството на
професионалнот
о образование и
намаляване на
младежката
безработица
(Цел. 20, стр. 68)

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014-2020 г.
.

Повишаване
капацитета на
бизнеса,

Осигуряване на
информация и
популяризиране

Програма на
правителството
за стабилно

4
стратегия за
развитие на
област Русе
(2014 – 2010
г.)
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Извеждане
Декември
на опит за
браншови
срещи
между
релевантни
представите
ли на
професионал
ното
образование,
висшето
образование
и бизнеса.
Провеждане Декември
на
информацио

6
звена
на оценка
изпълнителна 2020.
та власт, НПО
и
бизнес
организации
за постигане
европейските
цели 2020.

на

7
ОСР страни по проекта на
документите.
Приета
междинна
оценка
за
изпълнение на ОСР
2020 - 1.

Подобрена
работа
на
областните
комисии
и
съвети
с
гарантирано
гражданско
участие
Изведен опит,
описан и
подготвен за
приложение в
останалите
браншове на
икономиката
в област Русе

Установено
несъответствие
между
необходимите
кадри за бизнеса и
качествата на
предлаганите на
пазара на труда.

2 Бр. организирани
браншови срещи;
брой изведени добри
практики;
2 Бр.
популяризирани
добри практики;
.

Подобрена
информирано
ст по

11 бр. проведени
инфодни, 12 бр.
публикувани

10 % ръст в бр.
проведени инфодни,
12 бр. публикувани
2

1
администрациит
еи
неправителстве
ните
организации за
участие с
проекти към
Регионални,
национални,
Европейски
програми.
Подкрепа на
преодоляване на
различието
между малките
населени места
и общинските
центрове

2

3
на
развитие на
интервенциите,
Република
финансирани със България за
средства от
периода 2014ЕСИФ в
2018 г.
България
(Цел 6, стр. 45)

Забавяне на
негативните
демографски
процеси и
намаляване броя
на населението с
тенденция за
стабилизирането
му в
дългосрочен
план и
осигуряване
високо качество
на човешкия
капитал.
Ограничаване
диспропорциите
в
териториалното
разпределение
на населението.
(цел 29. стр. 83)

Програма на
правителството
за стабилно
развитие на
република
България за
периода 20142018 г.

4
нни дни и
публикуване
на обяви и
бюлетини с
отворени
процедури
по
Оперативни
програми.
Провеждане
на изнесени
приемни в
малки
населени
места на
Областния
управител с
екип

5

Декември

6
възможностит бюлетини и обяви
е за
през 2016 г.
съфинансиран
е от ЕСИ

7
бюлетини и обяви
през 2017 г.

Идентифицир
ани проблеми
в малките
населени
места и
предприемане
на мерки за
разрешаванет
о им

10 % ръст в бр.
проведени приемни,
в малките население
маста през 2017 г.

12 бр. проведени
приемни в
малките населени
места през 2016 г.

3

