УТВЪРЖДАВАМ:
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Областен управител на област Хасково

Цели на администрацията за 2015г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Хасково
1
Цели за 2015 г.

Внедряване на
комплексното
административно
обслужване

Изграждане на
временно
възпрепятстващо
съоръжение по
българо-турската
граница на
територията на
област Хасково

2
Стратегически
цели

3
Стратегически
документ

Подобряване
Пътна карта за
административното изпълнение на
обслужване
Стратегията за
развитие на
електронното
управление в
Република
България (20142020г.)
Предприемане на
Национална
неотложни мерки
стратегия в
във връзка с
областта на
миграционния
миграцията,
натиск за
убежището
противодействие на интеграцията
незаконната
(2011-2020)
миграция по
сухоземния участък
на българо-турската
граница

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2015 г./

1.Внедряване на
комплексното
2015 г
административно
обслужване.

1. Проектиране.
2. Изграждане на 2015 г
временното
възпрепятстващо
съоръжение по
българо-турската
граница на
територията на
област Хасково

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор Индикатор за
за текущо целево състояние
състояние
Прилагане на
100% внедрено
комплексното
0
комплексно
административно
административно
обслужване
обслужване.
Брой
предоставени
услуги.
Изготвен проект.
Изградено
0
временно
възпрепятстващ
о съоръжение по
българотурската
граница на
територията на
област Хасково

100% Изготвен
проект.
100% Изградено
временно
възпрепятстващо
съоръжение по
българо-турската
граница на
територията на
област Хасково.

1

Оказване на
подкрепа за
привличане на
инвестиции в
Област Хасково
чрез обединяване
на усилията на
Българската
агенция за
инвестиции,
Агенцията за
приватизация и
следприватизационен контрол и
кметовете на
общини
Осъществяване на
целенасочена
инвестиционна
програма в
подкрепа на
развитието на
Северозападна
България,
Странджа,
Родопите и други
погранични
планински и
полупланински
слаборазвити
райони

Осигуряване на
ускорен
икономически
растеж за
гарантиране
нарастването на
доходите и
социалните
плащания на
гражданите

- ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА
СТАБИЛНО
РАЗВИТИЕ
НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
за периода 20142018 г.

Преодоляване на
икономическата
изостаналост на
отделни райони –
целенасочена
инвестиционна
програма в
подкрепа на
развитието на
Северозападна
България,
Странджа, Родопите
и други погранични
планински и
полупланински
слаборазвити
райони

- ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА
СТАБИЛНО
РАЗВИТИЕ
НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
за периода 20142018 г.

- ОБЛАСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ
ХАСКОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014 –
2020 Г.

- ОБЛАСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ
ХАСКОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014 –
2020 Г.

Осъществяване
на координация и 2015 г
подобряване на
комуникацията
между
заинтересованите
страни за
привличане на
инвестиции в
Област Хасково
чрез
предоставяне на
подходящи
терени и имоти
на инвеститорите

Оказана
подкрепа за
изграждане на
нови и
реконструкция
на
съществуващи
бизнес и
производствени
зони

Активно участие
в определянето
2015 г
на стратегически
цели и
приоритети за
развитие на
изоставащите
райони в
областта с
участие на
всички
заинтересовани
страни – местни
власти,
представители
на бизнеса и на
гражданските
организации

Предложени
мерки за Област 0
Хасково за
включване в
целенасочена
инвестиционна
програма в
подкрепа на
развитието на
Северозападна
България,
Странджа,
Родопите и други
погранични
планински и
полупланински
слаборазвити
райони

0

- Събрана база
данни за терени и
имоти от 11
общини в
областта,
подходящи за
предоставяне на
инвеститори.
- Проведени
работни срещи с
БАИ и
представители на
общини.
- Предоставяне
информация за
имоти и терени.
- Изготвен анализ
за състоянието и
нуждите на
територията.
- Формулирани
конкретни мерки
за целенасочена
подкрепа.
- Представени
предложения за
целенасочена
подкрепа на
Областен съвет за
развитие на
Област Хасково.

2

Осъществяване на
мащабна
Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради,
която до две
години да обхване
50% от тях

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

Опазване и
подобряване
състоянието на
водните ресурси
на територията на
Област Хасково

Подобряване на
инфраструктурата
за опазване на
околната среда

- ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА
СТАБИЛНО
РАЗВИТИЕ
НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
за периода 20142018 г.
- ОБЛАСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ
ХАСКОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014 –
2020 Г.
- ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА
СТАБИЛНО
РАЗВИТИЕ
НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
за периода 20142018 г.
- ОБЛАСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ
ХАСКОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014 –
2020 Г.

Оказване на
подкрепа на
2015 г
заинтересованите
страни за
успешната
реализация на
Национална
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради
на територията на
Област Хасково
Създаване на
необходимите
условия и
организация на
работа на
Асоциациите по
ВиК за
ефективно
изпълнение на
целите им

2015 г

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

0

- Създаден екип и
организация на
работа за
своевременно
изпълнение на
дейностите
свързани с
реализацията на
НП ЕЕМЖС
- Обхванати от
Програмата 100
сгради на
територията на
областта през
2015 година

0

- Действаща
администрация и
създадена
организация на
работа на
деловодството на
Асоциациите по
ВиК
- Изготвен
договор и
формулирани
правила за
предаване на
съществуващите
ВиК системи и
съоръжения
- Изготвени
правила за
съгласуване
3

Развитие на
адекватна за
нуждите социална
политика в
подкрепа на лица,
семейства и
общности от
Област Хасково в
съответствие с
националните
приоритети за
деинституализация,
превенция на
социалното
изключване и
европейските
ценности

Осигуряване на
достъпни и
качествени
социални услуги в
Област Хасково,
интеграция на
общности и
индивиди,
пълноценна
реализация и грижа
за хората от
рисковите групи

- ЗАКОН ЗА
СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
И ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ЗАКОНА
- ОБЛАСТНА
СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБЛАСТ
ХАСКОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014 –
2020 Г.

- Анализ на
ситуацията и
оценката на
потребностите в
Област Хасково
- Изготвяне на
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги (20162020)

2015 г

Разработен
програмен
документ за
провеждане на
секторна
политика в
социалната
сфера

0

бизнес плановете
на операторите с
асоциациите
- Сключени
договори с
определени от
Асоциациите по
ВиК оператори
- Сформиране на
екип по
разработването
на Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги (20162020)
- Създаване на
методика за
работа на екипа
- Изготвен нов
стратегически
документ за
периода 20162020

Имена и длъжност на попълващия:
Д. Вълева – директор на дирекция АПОФУС
М.Трендафилова – директор на дирекция АКРРДС
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