УТВЪРДИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Индикатор за изпълнение

Цели за 2017 г.

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

Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2017 г./

Индикатор за
текущо състояние/
отчетен в края на
2017 г. /

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/

Дейности

Резултат

Законосъобразно
провеждане на
процедурата за
приемане и
одобряване на
изработените планове
на новообразуваните
имоти

Приключване на
процедурите по
одобряване на
плановете на
новообразуваните
имоти в област Русе
и удовлетворяване на
заинтересуваните
граждани

Брой на
местностите, за
които е
необходимо да се
одобрят
плановете на
новообразуваните
имоти - 15 бр.

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

напълно постигната цел /100 %/

Разработена, обсъдена
и приета Междинна
оценка на
Областната стратегия

Мобилизиране
усилията на
заинтересованите
страни - общини,

2 бр. форуми за
обсъждане на
междинната
оценка

2 бр. форуми за
обсъждане на
междинната оценка
на ОСР 2020 г.

напълно постигната цел /100 %/

1

1
стратегическите и
планови документи на
ниво област Русе

2
за развитие на област
Русе (2014 - 2010
г.)

3
териториални звена
на изпълнителна
та власт, НПО и
бизнес организации
за постигане
европейските цели
2020.

4
на ОСР 2020 г.
Приета междинна
оценка за
изпълнение на
ОСР
2020 – 1 бр.

Подобрена работа на
областните комисии
и съвети с
гарантирано
гражданско участие

3.Подобряване на
партньорството със
Заинтересовани
страни – на връзката
между средно
професионално и
висше образование,
наука и производство.

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.
организирани
браншови срещи;
брой изведени
добри
практики;
2 бр.
популяризирани
добри практики
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1 бр. одобрен
междинен доклад за
изпълнението на
Областната
стратегия за
развитие на област
Русе.
1 бр. приет
актуализиран
документ за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на област
Русе за периода
2017- 2020 г.
1 бр. Регионална
среща „Кариера в
Румъния“,
организира от
Двустранната
търговска камара
България –
Румъния, с
активното
съдействие на
Областна
администрация
Русе, РУ „Ангел
Кънчев“ и
Асоциация
„Еврорегион
Данубиус“.

напълно постигната цел /100 %/

1 бр. Националното

2
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съвещание с
директорите на
професионалните
гимназии по лека
промишленост с
домакин Областна
администрация –
Русе
Проведени
Националните дни
за учене през целия
живот се проведоха
с активното
съдействие на
областния
управител на област
Русе
4. Повишаване
капацитета на
бизнеса,
администрациите и
неправителствените
организации за
участие с проекти към
Регионални,
национални,
Европейски програми
5. Подкрепа на
преодоляване на
различието между
малките населени
места и общинските
центрове

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

Подобрена
информираност по
възможностите за
съфинансиране от
ЕСИ

10 % ръст в бр.
проведени
инфодни, 12 бр.
публикувани
бюлетини и обяви
през 2017 г.

6 бр. проведени
инфодни, 6 бр.
публикувани
бюлетини и 6 бр.
обяви
през 2017 г.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

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

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

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

1 бр.
проведени
приемни, в малките
населени
маста през 2017 г.

незадоволително постигната цел
/ под 50 %/
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