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                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г. 
  

Наименование на администрацията:  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ 

 

 

1 2 3 4 5 

Цели за  

2014 г. 
Дейности Резултат 

Индикатор за изпълнение 

Индикатор за самооценка  
1. напълно постигната цел 

/100 %/ 

2. задоволително 

постигната цел /50 и над 

50 %/ 

3. незадоволително 

постигната цел / под 50 

%/ 

Индикатор за 

целево състояние 

/заложен в началото 

на 2014 г./ 

Индикатор за 

текущо 

състояние 

/ отчетен в края на 

2014 г. / 

1. 

Превенция и 

противодейс

твие на 

корупцията 

Повишаване ефективността на работата 

на Областния обществен съвет за 

превенция и противодействие на 

корупцията; 

 

Осигуряване на публичност на 

резултатите на дейността на ООСППК; 

 

Повишаване 

ефективностт

а на работата 

на Областния 

обществен 

съвет за 

превенция и 

противодейст

вие на 

корупцията; 

 

Осигуряване 

на 

публичност 

на 

резултатите 

1бр.  заповед за 

одобряване на 

вътрешни правила 

за работа на 

ООСППК; 

 

 

  

 

 

2 бр. шестмесечни 

бюлетини на 

интернет-сайта на 

ОА 

1 бр. правила за 

работа на 

ООСППК 

 

 

 

 

 

 

 

0 бр.бюлетини 

        

Задоволително постигната 

цел. 

50% 
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на дейността 

на ООСППК; 

 

2.  

Изпълнение 

на дейности 

и задачи, 

свързани с 

организацио

нно-

техническат

а подготовка 

на избори за 

Европейски 

парламент. 

 

 

 

Провеждане на консултации за състава 

на РИК-Добрич 

 

Осигуряване на помещение на РИК и 

необходимото техническо и материално 

обезпечаване  

 

Взаимодействие и координация на 

дейностите   между МС, ЦИК, 

общинските администрации и РИК 

 

Разпределяне и предоставяне по 

общини на изборни книжа и материали 

 

Организиране на обучение на 

ангажираните с подготовката и 

провеждането на референдума от 

представители на ЦИК 

  

Осигуряване на условия за приемане и 

съхранение на изборните книжа и 

материали на РИК  след гласуването 

Провеждане 

на 

консултации 

за състава на 

РИК-Добрич 

 

Осигуряване 

на помещение 

на РИК и 

необходимото 

техническо и 

материално 

обезпечаване  

 

Взаимодейств

ие и 

координация 

на дейностите   

между МС, 

ЦИК, 

общинските 

администраци

и и РИК 

 

Разпределяне 

и 

предоставяне 

по общини на 

изборни 

книжа и 

материали 

 

Екипно 

взаимодействие и 

пълна техническа, 

ресурсна и 

методическа 

обезпеченост 

Успешно 

проведени  

консултации за 

състава на РИК-

Добрич 

 

Осигурени 

подходящи  

помещение на 

РИК и 

необходимото 

техническо и 

материално 

обезпечаване  

 

Ежедневно 

взаимодействие 

и координация 

на дейностите   

между МС, 

ЦИК, 

общинските 

администрации 

и РИК 

 

Своевременно 

разпределение и 

предоставяне по 

общини на 

изборни книжа и 

материали 

Напълно постигната 

цел  

100% 
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3. Подкрепа 

на мерките 

на 

правителств

ото за 

противодейс

твие на 

масова и 

продължите

лна 

безработица 

и 

осигуряване 

на 

устойчива 

заетост 

Координация и взаимодействие  на 

регионално ниво и участие при 

реализацията на националните 

програми и мерки за заетост 

Участие в процеса на разглеждане и 

оценяване на предложения за 

регионални програми за заетост и 

обучение за включване в НПДЗ  

 

Участие в процеса на разглеждане и 

оценяване на проекти по национални 

програми за заетост и обучение. 

 

Участие при реализацията на 

национални програми и мерки за 

заетост и на оперативна програма „РЧР” 

Подобрени 

качествени 

характеристи

ки на 

безработните 

лица и 

интегриранет

о им на пазара 

на труда 

 

 

 

 

Повишаване 

Брой 

заседания на 

Комисията по 

заетост 

 

Брой 

разгледани 

предложения 

на 

Регионални 

програми за 

заетост  

 

Брой 

разгледани 

проекти 

 

Брой 

разкрити 

работни места 

на трудовата 

Брой заседания на 

Комисията по 

заетост през 2014 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой одобрени 

предложения на 

Регионални 

програми за 

заетост  

 

 

 

 

 

 

Брой одобрени 

проекти 

 

 

 

 

 

Брой разкрити 

работни места 

2 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 бр. 

 

 

 

 

 

 

234 бр. 

 

 

Напълно постигната 

цел. 

100% 
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заетост и 

интегриране 

на безработни 

лица към 

пазара на 

труда 

 

 

Подобрени 

качествени 

характеристи

ки на 

безработните 

лица и 

ограничаване 

на 

безработица 

 

Разкриване на 

работни места 

по 

национални 

програми и 

мерки за 

заетост и по 

ОП „РЧР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 бр. 

4.Осигурява

не на пълна 

прозрачност 

за дейността 

на 

администра

цията и 

осигуряване 

на 

Повишаване на ефективността на 

областните обществени съвети с 

включване на заинтересованите страни 

и представители на широката 

общественост; 

 

 

Предоставена 

възможност 

за включване 

на различни 

заинтересуван

и страни в 

процесите на  

планиране и 

формиране на 

2 Бр. заседания; 

 

0 заседания  Незадоволително 

постигната цел. 

0% 
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възможност 

за участие 

на различни 

заинтересув

ани страни и 

общественос

тта в 

процеса на 

формиране 

на 

управленски 

решения 

управленски 

решения 

5.Усъвърше

нстване 

политиките 

по 

отношение 

придобиване

то, 

управлениет

о и 

разпореждан

ето с имоти 

и вещи - 

държавна 

собственост 

на 

територията 

на Област 

Добрич. 

 

Поддържане на система от адекватни 

мерки за управление на държавната 

собственост с грижата на добър 

стопанин. 

 

Поддържане актуалността на Регистъра 

на имотите- държавна собственост под 

управление на Областния управител. 

 

График за проверки и оглед на имотите  

държавна собственост на територията 

на Област Добрич - протоколи/доклади/ 

от проверките. 

 

Проверка на договорите 

за отдаване под наем на 

имоти – държавна собственост. 

Съставени 

АДС; 

Корекции в 

АДС; 

 

Отписани 

имоти 

 

 

Актуализиран

е на 

съществуващ

и договори 

 

Осъществен 

мониторинг 

на имотите – 

държавна 

собственост 

на 

територията 

на 

областта, 

80% 

 

47 бр. 

 

 

 

 

108 бр. 

 

 

 

10 бр. 

 

 

 

 

 

 6 имота 

Напълно постигната 

цел. 

100% 
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които 

се управляват 

от 

Областния 

уп- 

равител. 

 

Оптимизиран

е на разходите 

за 

поддържане и 

управление на 

имотите - 

държавна 

собственост. 

 

6. Засилване 

на 

превенцията 

при 

упражняван

е на 

контрола за 

законосъобр

азност на 

актовете на 

кметовете и 

общинските 

съвети 

Подобряване на превантивната дейност 

за гарантиране на законосъобразността 

на актовете на общинските съвети и 

кметовете; 

Подобряване 

на 

превантивнат

а дейност за 

гарантиране 

на 

законосъобраз

ността на 

актовете на 

общинските 

съвети и 

кметовете; 

Бр. заседание на 

общ. Съвети . 

 

 

 

 

 

Методически 

указания, 

препоръки и др. 

писма 

99 бр. 

 

 

 

 

 

 

3 бр. 

Напълно постигната 

цел. 

100% 

7.Подобрява

не на 

качеството 

на 

предоставен

ите услуги 

Осигуряване на технически условия за 

предоставяне на електронни 

административни услуги в контекста  на 

КАО 

 

Предоставяне 

на електронни 

администрати

вни услуги 

Бр. предоставени 

услуги 

0 бр. Незадоволително 

постиганата  цел.  

0%  
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на 

обществото 

и 

гражданите. 

8.Модерниза

ция на 

граничната 

инфраструк

тура и 

сгради на 

външни 

граници на 

Република 

България   

Оказване на съдействие и участие в 

работни групи при модернизация на 

инфраструктурата и сградите на ГКПП 

Дуранкулак, ГКПП Кардам, ГКПП 

Балчик. 

Изграждане на пропускателен пункт 

ГКПП „Северняк”. 

Приведена 

гранична 

инфраструктур

а и сгради на 

ГКПП 

:Дуранкулак, 

ГКПП Кардам , 

ГКПП Балчик 

и ГКПП 

Северняк. 

Изграден  

ГКПП 

Северняк  и 

подобрено 

взаимодействи

е 

с гранични 

власти на Р 

Румъния 

4 бр. участници в 

работни групи ,  

1 бр. работни 

групи, 3  бр. 

протоколи от 

работни 

съвещания, 

1 бр. изграден 

ГКПП 

3 бр.рабонти 

групи 

6 бр.учасници в 

работните групи 

2 бр протоколи 

 

 

Изграден ГКПП-

нефункционира

щ към момента 

Напълно постигната 

цел. 

80% 

9.Съдействи

е за 

усъвършенс

тване 

управлениет

о на В и К 

сектора на 

територията 

на областта 

за 

реализация 

на 

Съдействие за изпълнение функциите и 

задълженията на регионална асоциация 

по водоснабдяване и канализация- 

чл.198-а от закона за водите 

Подобряване 

функционира

нето на 

Асоциацията 

по В и К 

Добрич 

Предоставени 

становища и 

предложения във 

връзка с изготвяне 

и утвърждаване на 

правилник за 

дейността на В и К 

асоциациите.-2 бр. 

Изготвени 

становища и 

декларации за 

обекти 

2 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напълно постигната 

цел /100 %/ 
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алтернативн

о 

водоподаван

е на питейна 

вода за 

област 

Добрич 

финансирани по 

ОПОС-2 бр. 

 

 

10. 

Подобряван

е дейността 

по 

трансгранич

ното 

сътрудничес

тво Румъни-

България за 

решаване на 

общите 

проблеми и 

устойчиви 

решения в 

зоната за 

ефективно и 

дългосрочно 

развитие на 

урбанизиран

ите 

територии 

Участие в съвместни срещи, 

конференции и програмни проекти. 

Изготвяне на становища и 

съгласувателни писма. 

Повишаване 

осведоменост

та в 

трансграничн

ия район 

Румъния-

България за 

постигане на 

устойчино 

териториално 

и 

икономическо 

развитие в 

региона 

4 Бр.Проведени 

двустранни срещи 

 

2 Бр. Участие в 

съвместни 

конференции 

 

6 Бр. Изготвени 

становища и 

съгласувателни 

писма 

4 бр 

 

 

2.бр. 

 

 

 

46 бр. 

Напълно постигната 

цел /100 %/ 

11. Издигане 

на по високо 

равнище 

ефективност

та на 

междуведом

ствената 

Подобряване на съществуващите 

процедури за по-ефективно 

сътрудничество и координация с 

регионалните и местните власти. 

  

  Укрепване на съществуващите 

механизми за по-ефективно 

Организирани 

и проведени 

срещи с 

регионалните 

и местни 

власти 

Протоколи от 

проведени 

заседания/срещи 

4 бр 

 

 

 

 

 

 

 Задоволително 

постигната цел /50 и 

над 50 %/ 
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координаци

я и 

партньорств

ото. 

взаимодействие със структурите на 

гражданското общество, бизнеса и 

медиите. 

 

 Съдействие и подкрепа за 

провеждането на реформата в сферата 

на здравеопазването с оглед 

подобряване на качеството и достъпа на 

населението до медицинска помощ. 

   Координирани действия с регионални 

и местни структури в посока на 

модернизиране на образованието, като 

инвестиция в развитието на човешкия 

ресурс и основа, върху която се гради 

една успешна икономика. 

  

Съдействие в търсенето на качествени 

изменения, иновативни подходи и 

решения за развитие на отраслите – 

селско стопанство и туризъм, като 

основни за Област Добрич. 

 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

 

 

 

0 бр. 

 

 

 

 

Имена и длъжност на попълващия: Божидар Божилов – Главен секретар                                                                  

                                                            


