УТВЪРДИЛ: / П /
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Индикатор за изпълнение

Цели за 2013 г.

Дейности

Резултат

1.Ефективно
управление на
човешките ресурси
в ОА-Русе чрез подобра съгласуваност
на целите на
администрацията,
работните планове,
кариерното
развитие и
повишаване на
компетентността на
служителите

Осигуряване на
съгласуваност на
целите на ОА с
целите на работните
планове на
отделните
служители

Обвързване на
целите на
служителя с целите
на звеното и на
администрацията

Прилагане на
Наредбата за
условията и реда за
оценяване
изпълнението на
служителите в
държавната

Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото
на 2013 г./

Индикатор за
текущо
състояние/
отчетен в края на
2013 г. /

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 /100 %/

бр.попълнени
атестационни
формуляри
(100%)

29 бр.попълнени
атестационни
формуляри

1

1

2
администрация

3

Повишаване в ранг
на служителите,
отговарящи на
изискванията

Включване на
служители в
обучения с цел
повишаване на
капацитета на
администрацията и
кариерно развитие
Изготвяне на
Годишен план за
обучение на
служителите

2.Актуализиране на
СФУК в
съответствие с
измененията на
нормативната
уредба

Актуализация на
СФУК с оглед
привеждането му в
съответствие с
нормативните
промени

Изготвяне на отчети
за касово
изпълнение на
бюджетните и
всички изискуеми
справки към тях.

4

бр. повишени в
ранг служители

4 бр. повишени в
ранг служители

Изграден
административен
капацитет,
гарантиращ
подобряването на
работата на
държавната
администрация за
реализиране на
ефективни
политики,
качествено
обслужване на
гражданите и
бизнеса.
Актуализиран
СФУК и приведен
в съответствие с
нормативните
промени

бр. служители
преминали
различни
обучения

28 бр. служители
преминали
различни
обучения

Оптимизиране на
разходите; добро
финансово
управление,прозрач
ност и ясна
отчетност;

12 бр. изготвени
месечни,
тримесечни - 4
бр.и годишни 1 бр. отчети за
касовото

5

1 бр. Годишен
1 бр. Годишен
план за обучение план за обучение

бр. актуализации 2 бр.
актуализации

Напълно постигната цел /100 %/

12 бр. изготвени
месечни,
тримесечни - 4
бр.и годишни - 1
бр. отчети за
касовото
2

1

3.
Повишаване
ефективността на
междуведомственат
а координация за
прилагане на
политиката за
регионално
развитие
в област Русе

2

Изготвяне на
анализи за
изпълнението на
приходите и
разходите по
бюджетната сметка
на администрацията
Изготвяне и
приемане на
Областната
стратегия за
развитие на област
Русе

Провеждане на
заседания на
Областния съвет за
развитие (ОСР)

Провеждане на
заседания на
областните съвети и
комисии

3
изпълнение на
приходната част на
бюджета

изпълнение на
бюджетните и
всички
изискуеми
справки към тях.

4
изпълнение на
бюджетните и
всички изискуеми
справки към тях.

4 бр. анализи

4 бр. анализи

Изготвена и приета
Областната
стратегия за
развитие на Област
Русе

1бр. Областната
стратегия за
развитие на
област Русе
2014-2020

1бр. Областната
стратегия за
развитие на
област Русе 20142020

Проведени
заседания на ОСР

2 бр. проведени
заседания на
ОСР

2 бр. проведени
заседания на ОСР

Приети решения на
ОСР

бр. приети
решения на ОСР

5 бр. приети
решения на ОСР

Изпълнени
решения на ОСР

100 % изпълнени 100 % изпълнени
решения на ОСР решения на ОСР

Проведени
заседания на
областните съвети
и комисии

брой проведени
заседания на
областните
съвети и
комисии

5

Напълно постигната цел /100 %/

33 брой
проведени
заседания на
областните съвети
и комисии
3

1

2

4. Изпълнение на
необходимите
дейности по
реконструкция и
модернизация на
ГКПП „Дунав
мост”, свързани с
присъединяването
на България към
Шенгенското
пространство

Разработване на
процедура по ЗОП

5. Усъвършенстване
ефективността на
административния
контрол

Участие в заседания
на общинските
съвети

Изготвяне на
ПУП и
инвестиционен
технически проект

3

4

Приети решения на
областните съвети
и комисии

брой приети
решения на
областните
съвети и
комисии

47 брой приети
решения на
областните съвети
и комисии

Изпълнени
решения на
областните съвети
и комисии

100 %
изпълнени
решения на
областните
съвети и
комисии
1 бр. изготвен
ПУП

100 % изпълнени
решения на
областните съвети
и комисии

1 бр. изготвен
инвестиционен
технически
проект

1 бр. изготвен
инвестиционен
технически
проект

брой участия
(%)

9 бр. участия в
Общински съвети
(9.45 %)

Изпълнени
дейностите
одобрени с
Постановление №
240 от 04 октомври
2012 г. и № 2 от 10
януари 2013г. за
одобряване
финансирането на
проекти, свързани с
изпълнението на
неотложни мерки
за 2012 г. за
присъединяването
на Р
епублика България
към Шенгенското
пространство
Постоянен и
ефективен контрол
върху
законосъобразностт
а на решенията на

1 бр. изготвен
ПУП

5

Напълно постигната цел /100 %/

Напълно постигната цел /100 %/

4

1

2
Проверка
законосъобразността
на взетите решение
на Об. съвети и
изготвяне доклад с
предложения за
последващи
действия;

3
4
Общинските съвети брой протоколи/ 105 бр. проверени
и
решения (100%) протокола/ 1649
административните
бр. решения
актове на
(100%)
кметовете в област
Русе

Осъществяване
превантивна дейност
за недопускане и
отстраняване на
недостатъци в
проектите за
решения на
общинските съвети
чрез указателни
писма и препоръки.

бр. дадени
указания и
консултации

47 бр. дадени
указания и
консултации

Проверка за
законосъобразността
на издадените от
кметовете
административни
актове
Текущо поддържане Актуализиране на
в актуално състояние регистри
на главния регистър
и спомагателните
регистри за имотите
– държавна
собственост.

бр. проверени
документа
(100%)

35 бр. проверени
документа (100
%)

Актуален
регистър

Актуален
регистър

бр. съставени
нови и
актуализирани

129 бр. съставени
нови и
актуализирани

6. Създаване на
пълна и достоверна
отчетност
на
имотите – държавна
собственост
на
територията
на
областта, опазване и
защита
на
държавната
Съставяне на нови и Съставени нови и
собственост.
актуализиране
на актуализирани
съставени
АДС

5

Задоволително постигната цел /50 и над
50 %/

5

1

7.
Ограничаване
безработицата на
територията на
Област Русе чрез
активно участие в
програми, мерки и
проекти за
осигуряване на
заетост на лица от
уязвимите групи на
пазара на труда

2
актове за държавна
собственост
при
влизане в сила на
кадастрална карта за
населени места на
територията
на
областта.

3

Предприемане
на
своевременни
и
адекватни действия
при
неправомерно
ползване
на
държавни имоти.

Изземване на
имоти, държавна
собственост чрез
провеждане на
процедури по чл.80
от ЗДС

бр. освободени
имоти

2 бр. освободени
имоти

Изработване на
технически паспорти
на съществуващи
строежи –първа,
втора и трета
категория съгл. ЗУТ,
държавни
собственост
Осигуряване на
субсидирана заетост
чрез включване в
програми и обучения

Възлагане
обследването и
изготвянето на
технически
паспорти на
строежи

бр. изготвени
технически
паспорти

0 бр. изготвени
технически
паспорти

Осигурени е
работни места на
безработни лица по
програмите за
временна заетост

бр. наети лица
по програми,
мерки и проекти

188 бр. наети лица Напълно постигната цел /100 %/
по програми,
мерки и проекти

АДС

4
АДС

5

6

