УТВЪРДИЛ:
Манол Кившанов
Областен управител
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
1
Цели за 2016 г.

1. Разработване и
приемане на
Областен план за
младежта на област
Разград за 2016 г.

2
Дейности

Разработване на
Областен план за
младежта на област
Разград за 2016 г.

Одобряване от
Областния управител
Областен план за
младежта на област
Разград за 2016 г.

3
Резултат

Областен план за
младежта на област
Разград за 2016 г.,
одобрен от
Областния
управител
Определена
областна рамка и
параметри за
развитие на
младежта в
областта
Осигурена
координация и
съгласуваност на
дейностите по
отношение на
развитието на
младежта в
областта

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2016 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2016 г. /

Заложено
разработване на един
стратегически
документ

Приет един
стратегически документ

5
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 %/

2. Изпълнение на
Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради в
област Разград”

Подписване на
договори за целево
финансиране от
Областния управител в
качеството му на
представител на
държавата

Осъществяване на
мониторинг на
изпълнението на
обновяването за
енергийна ефективност
в жилищните сгради в
област Разград

Изпълнени
задължения на
Областния
управител, съгласно
Методически
указания за
изпълнение на
Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради
Реализирана
мащабна
разяснителна
кампания от
служители на
Областна
администрация
Разград по
Националната
програма за
енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради
Разработен и
разпространен
Практически
наръчник за участие
в Програмата с ясна
и точна
информация за
конкретните стъпки,
които трябва да
предприемат
гражданите, при

Сключени договори с
допустимите по
Програмата за
саниране жилищни
сгради в общините на
територията на
областта

Брой регистрирани СС
– 52
Брой подадени ЗИФП 43

Брой сключени
договори община – СС 41

Брой искания за
сключване на договори
за целево финансиране
към ББР – 42
Брой сключени
договори за целево
финансиране – 22
Брой сгради със
стартирали дейности
(от момента на
стартиране изготвянето
на ТО) – 22
Брой сгради със
стартирали СМР – 8
Постиганато по-високо
ниво на енергийната
ефективност на
многофамилните
жилищни сгради и

Напълно постигната цел
/100 %/;

желание да се
включат в
Програмата

намалени разходи за
енергия;

Създадено звено в
Областна
администрация
Разград, включващо
и юрист, кадето
гражданите често се
обръщат с молба за
съдействие при
попълване на
проектната
документация

Подобрени
експлоатационни
характеристики и
удължен жизнен цикъл
на сградите;
Осигурени условия на
жизнена среда в
съответствие с
критериите за
устойчиво развитие.

Посетени от екип от
Областна
администрация
Разград, всички
допустими по
Програмата за
саниране жилищни
сгради в гр. Разград
и проведени
разяснителни срещи
3. Изпълнение на
дейности и задачи,
свързани с
осъществяването на
организационнотехническата
подготовка на
изборите за
президент и
вицепрезидент на
Република България

Взаимодействие и
координация на
дейностите между
Министерски съвет
(МС), Централната
избирателна комисия
(ЦИК), общинските
администрации и ОИК
Организиране на среща
във връзка с
разяснителната
кампания на ЦИК
между представители

Нормално
протичане на
изборния процес
Пълна техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост при
екипно
взаимодействие

Екипно
взаимодействие и
пълна техническа,
ресурсна и
методическа
обезпеченост и

100% техническа,
ресурсна и методическа
обезпеченост и екипно
взаимодействие

Напълно постигната цел
/100 %/

на ЦИК и
администрацията
ангажирана с
организационнотехническата
подготовка на изборите
Организация на
отпечатването на
Методически указания
на ЦИК за СИК и
изработката на кутии за
отрязъците на
бюлетините
Своевременна
организация за
получаване,
разпределяне и
предоставяне по
общини на бюлетини за
гласуване и изборни
книжа и материали
Организиране на
обучение с
представители на ЦИК
на ангажираните с
подготовката и
провеждането на
изборите и
Националния
референдум
Взаимодействие и
координация на
дейностите между
Министерски съвет
(МС), Централната
избирателна комисия
(ЦИК), общинските

администрации и ОИК
Организиране на среща
във връзка с
разяснителната
кампания на ЦИК
между представители
на ЦИК и
администрацията
ангажирана с
организационнотехническата
подготовка на изборите
Организация на
отпечатването на
Методически указания
на ЦИК за СИК и
изработката на кутии за
отрязъците на
бюлетините
Своевременна
организация за
получаване,
разпределяне и
предоставяне по
общини на бюлетини за
гласуване и изборни
книжа и материали
Организиране на
обучение с
представители на ЦИК
на ангажираните с
подготовката и
провеждането на
изборите и
Националния
референдум

4. Съдействие и
подкрепа при
изпълнение на
регионалната
политика по
насърчаване на
заетостта и
ограничаване на
безработицата в
съответствие с
националните
приоритети.

Осигуряване на
заетост и
интегриране към
пазара на труда на
безработни лица
обект на месечно
социално
подпомагане

Взето е решение за
приемане и
съгласуване на
държавен планприем в държавните
и общински
професионални
училища през
учебната 2016/2017
г.
Разкриване на 4
работни места, чрез
участие на
Областна
администрация
Разград при
реализация и
изпълнение на
Процедура 2016 г.
по Програма „Старт
на кариерата”

Предложени и
одобрени програми за
заетост

Разкрити работни
места

Оценени и класирани са
подадените заявки от
работодатели в Област
Разград по процедура
за предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
схема «Обучение и
заетост» на ОП
«Развитие на
човешките ресурси»
2014-2020 г.;
Приета е Методика за
оценка и подбор на
проектни предложения
за включване в
Регионалната програма
за заетост и обучение
на област Разград през
2016-2017 г.;
Оценени и класирани са
на подадените проектни
предложения от
работодатели в Област
Разград за включване в
Регионалната програма
за заетост и обучение
на област Разград през
2016-2017 г.;
Приет е състав на
работна група/комисия
за изготвяне на
Регионалната програма
за заетост и обучение
на област Разград през
2016-2017 г.;

Задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/;

Съгласувана е
изготвената от работна
група Регионалната
програма за заетост и
обучение на област
Разград през 2016-2017
г. и е изпратена за
утвърждаване от МТСП;
Подкрепа на
регионални програми за
заетост и обучение, за
включване в
Националния план за
действие по заетостта
(НПДЗ) за 2017 г.

Имена и длъжност на попълващия:
Диана Петрова – гл. експерт в дирекция АКРРДС
19.01.2017 г.

