Утвръждавам:
Ирена Узунова
Областен управител на област Хасково

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Хасково
1
2
Цели за 2011 г.
Дейности
Резултат

3

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за целево състояние
/заложен в началото на 2011 г./

Индикатор за текущо състояние /отчетен
в края на 2011 г./

5
Индикатор за самооценка
1.
Напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително
постигната цел /50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел /под 50
%/

1. Повишаване на
активността в усвояването
на средства от
структурните фондове и
други финансови
инструменти на ЕС в
областта

1. Участие като водеща организация,
партньори и целеви групи в проекти,
финансирани от програми на ЕС.
2. Укрепване на експертния капацитет на
бенефициентите от областта чрез
провеждане на работни срещи, обучения
и информационни дни.

1. Разработени, внесени за одобрение и
в етап на изпълнение като водеща
организация 1 проект, участие като
партньори в 4 съвместни проекта и
участие като целева група в 2 проекта.
2. Организирани и
проведени 18 работни срещи, обучения
и информационни дни.

1. Разработени, внесени за одобрение и
в етап на изпълнение като водеща
организация 3 проекта, участие като
партньори в 5 съвместни проекта и
участие като целева група в 2 проекта.
2. Организирани и
проведени 15 работни срещи, обучения
и информационни дни.

1. Разработени, внесени за одобрение и 2. Задоволително постигната
в етап на изпълнение като водеща
цел - над 50%
организация 1 проект, участие като
партньори в 4 съвместни проекта и
участие като целева група в 2 проекта.
2. Организирани и
проведени 18 работни срещи, обучения
и информационни дни.

2. Подобряване
управлението на ВиК
сектора в областта

1. Подготовка и провеждане на
учредително събрание за създаване на
ВиК асоциация.

1. Учредена ВиК асоциация

1. Учредена ВиК асоциация

1. Учредена ВиК асоциация

3. Актуализиране и
приемане на Областната
стратегия за развитие на
област Хасково 2009 2013г.

1. Изготвяне и приемане на
1. Приключване на процеса по изготвяне 1. Изготвен и приет актуализиран
актуализиран документ на областната
на актуализиран документ на областната документ на областната стратегия за
стратегия за развитие на област Хасково стратегия за развитие на област Хасково развитие на област Хасково

1. Напълно постигната цел
100 %

1.Приключване на процеса по изготвяне 2. Задоволително постигната
на актуализиран документ на областната цел - над 50%
стратегия за развитие на област Хасково

4. Подобряване
1. Контрол върху решенията на
ефективността на
общинските съвети.
административния контрол
по законосъобразността на
решенията и актовете на
2. Контрол върху други актове
органите за местно
на местната власт
самоуправление и
местната администрация

1. Проверени 148 протокола от
заседания на общинските съвети.

1. Проверени 102 протокола от
заседания на общинските съвети.

1. Проверени 148 протокола от
заседания на общинските съвети.

2. Обработени 72 преписки по други
актове на местната власт

2. Обработени 80 преписки по други
актове на местната власт

2. Обработени 72 преписки по други
актове на местната власт

5. Подобряване
взаимодействието и
координацията с
териториалните звена на
изпълнителната власт,
общините и общинските
съвети

1. Проведени 2 заседания на областния
съвет за развитие.
2.
Проведени 12 срещи с участието на
представители на органите на
централната власт, териториалните
звена на изпълнителната власт и
общините

1. Проведени 3 заседания на областния
съвет за развитие.
2.
Проведени 11 срещи с участието на
представители на органите на
централната власт, териториалните
звена на изпълнителната власт и
общините

1. Проведени 2 заседания на областния 2. Задоволително постигната
съвет за развитие.
2. цел - над 50%
Проведени 12 срещи с участието на
представители на органите на
централната власт, териториалните
звена на изпълнителната власт и
общините

1 Засилване на контрола и подобряване
на координацията с деконцентрираните
структури на изпълнителната власт,
органите за местно самоуправление и
местната администрация

1. Напълно постигната цел
100 %

6. Поддържане на
постигнатото добро ниво
на сътрудничеството и
коректните отношения с
представителите на
медиите

1. Прессъобщения, пресконференции;

1. Осъществени 163 прессъобщения, 16
пресконференции на областния
2. Отразяване на събития с участието на управител;
областния управител и срещи
2. Непроведена годишна среща с
организирани от областната
представители на медиите;
администрация;
3. Годишна среща с представители на
медиите;

1. Осъществени 160 прессъобщения, 12
пресконференции на областния
управител;
2. Проведена годишна среща с
представители на медиите;

Имена и длъжност на попълващите: "Донка Петрова - гл. секретар, Желязко Колев - ст. експерт Дирекция "АКРРДС"

1. Осъществени 163 прессъобщения, 16 2. Задоволително постигната
пресконференции на областния
цел - над 50%
управител;
2. Непроведена годишна среща с
представители на медиите;

