ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС

1
Цели за
2009 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2009 г./

1. Създаване на условия за развитие на
отрасли и
дейности,
осигуряващи
устойчив
икономически растеж на
област
Бургас

- Анализ на
докладите на
Областна дирекция „Земеделие”-Бургас;
- Участие в среща със зърнопроизводители и
представители
на компетентните институции
от региона по
актуални въпроси;
- Организирани
семинари от ОД
„Земеделие”
Бургас с оглед
повишаване на
информираността на млекопроизводителите;
- Одобрен
инвестиционен

Създаване на
блогоприятни
условия за
развитие на
зърнопроизводство в
област
Бургас;

1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %
текущо състояние 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
/ отчетен в края на
2009 г. /

Междинни доклади Анализ на
и отчети от ОД
докладите и
„Земеделие”
отчетите на ОД
определяне на
„Земеделие”;
зърнопроизводство
то за приоритетен
отрасъл в Област
Бургас

Обсъдено е
състоянието
на зърненожитните
култури и
прогнозиране
на добивите;
Съдействие
за решаване
на актуални
проблеми;

5
Индикатор за самооценка

задоволително постигната цел- 70%

Проведени
семинари в 5
тематични
области;

Развитие и
идентифицирани
модернизация приоритетни
1

проект за обект
на транспорт„Рехабилитация ната инфрана пътна инфра- структура
структура”, Лот
9, Път І-9
„Бургас –
Маринка –
Звездец – Малко
Търново”;
- Областният
експертен съвет
по устройство на
територията е
одобрил ПУППРЗ за летище
Бургас;
- Назначена е
комисия за
разглеждане на
постъпили
преписки във
връзка с
изплащане на
обезщетения на
собствениците
на отчуждените
имоти за
изграждане на
автомагистрала
„Тракия” Лот 4,
участък „Ямбол
– Карнобат;
завършена е
реконструкцията
на първия
участък от път І9 „Слънчев брягБургас” - п.к.
Несебър -

проекти, отчет за
изпълнение
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п.к.Равда
- Разработена е
целева програма по енергийна
ефективност на
област Бургас за
2009 год;
- Като
асоцииран
партньор
Областна
администрация
Бургас подкрепи
два проекта:
„Енергийната
ефективност –
новият източник
на енергия за
България”
„Демонстрационна фотоволтаична централа”;
Областният
експертен съвет
по устройство на
територията
е
разгледал
варианти
за
ПУП-ПП
предварителен
проект
за
електропровод
ВЛ
110
КV,
подстанция
Айтос
до
подстанция
Слънчев
бряг
Запад
на
територията на

Координация
и осигурена
методическа
помощ за
общините при
изготвяне на
общински
програми за
ЕЕ;
Областна
програма за
енергийна
ефективност
за 2009 г.

брой финансирани
проекти от АЕЕ;
брой приключени
проекти;

подкрепени два
проекта;

Въпреки, че законодателство
регламентира съществена роля на
Областния управител за координация,
според Закона за енергийната
ефективност, няма механизми за
контрол при инициирането и
изпълнението на проекти на
територията на областта.
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общини Айтос,
Бургас, Поморие
и Несебър;
- Одобрен е
инвестиционния
проект за обект
„Разширение
ВиК и Ел мрежи,
квартал
Сарафово-ТП и
КПС
с
тласкател”
на
основание
чл.154, ал.5 от
ЗУТ
за
съществени
отклонения
от
одобрения
първоначален
проект.
Институционална подкрепа за
проекти
по
Глобален екологичен фонд;
През м. септември 2009 г.
Областният
управител
проведе среща с
Председателя и
с членове на УС
на ЕВН
България;
Проведена е
съвместна
среща между
Областния
управител,
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кметовете на
общини,
представители
на отговорните
държавни
институции за
стиковане на
действията през
зимния период;
2. Повишава- - Областна
не на
администрация
конкурентно- Бургас продълспособността жи участието си
на основата като партньор
на икономика по проект
на знанието „Изготвяне на
Регионална
иновационна
стратегия /РИС/
в Югоизточен
район за планиране /ЮИРП/”
- Проведена е
регионална
среща, с оглед
подготовката за
туристическия
сезон;
- Проведен е
двудневен
форум, с оглед
сформиране на
звено, което да
участва
в
изготвянето на
националната
туристическа
стратегия
и

Повишаване
на
конкурентноспособността
на основата
на икономика
на знанието

брой приключени
проекти

незадоволително постигната цел под
50%
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3. Създаване на благоприятна
жизнена,
културна и
природна
среда
в
област
Бургас

новия закон за
туризъм
- Заседание на
Обществения
съвет за интеграция на хората с увреждания
на територията
на област
Бургас;
- Иницииране
на информационна
кампания за
промоция на
здраве в ромската общност,
насочени към
превенция и
контрол на
лечението на
туберколозата,
превенция на
ХИВ, СПИН и
сексуално
преносими
инфекции;
- Заседания на
Областния
съвет за сътрудничество по
етнически и
демографски
въпроси;
- Изготвен е
културен
календар за
областта за
2009 год.;

Дискусия и
идентифициране на
възможности
за трудова
заетост на
хората с
увреждания;
Проведени
изследвания,
анкети,
консултации,
формирани
младежки
лидерски
групи, мотивираха се
младежи от
рисковосексуални
групи да се
изследват;

Изпратено
писмо на
Областния
управител до
Председателя
на Националния съвет
за сътрудничество по етнически и
демографски
въпроси с

отчети за дейността

1 проведено
заседание

задоволително постигната цел- 90%

Доклад на
Фондация
„Областен
ромски съюз”

2 проведени
заседания

Културен
календар за
областта за
2009 год.
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- Заседания на
Комисията по
заетост;

предложения
за нормативни промени,
целящи
облекчаване
работата на
общините за
кандидатстване по Националната програма за подобряване жилищните
условия на
ромите в
Република
България;
- Одобрени
идейни
предложения
на общините
за регионални
програми по
заетост;
- Анализ на
дейността на
Съветите за
сътрудничест
во към Д „БТ”
– област
Бургас;
- Разгледани
бяха
постъпилите
предложения
във връзка с
изпълнение
на
съвместните

5 проведени
заседания
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4. Интегрирано градско
развитие,
подобряване
на градската
среда и
стимулиране
развитието
на малките
градове

Областният
съвет за
развитие /ОСР/
е обсъдил
проекта на
Община Царево
„Инвестиции за
реконструкция,
разширение и
модернизация
на рибарско
пристанище
„Мичурин”

- Работна среща
за обсъждане на
приоритетни
проекти за
Област Бургас

дейности по
ПМС № 44/
19. 02.2009 г.
- Отдел
„РРТУ” в
Областна
администрация Бургас
участва в
експертния
екологичен
съвет към
РИОСВ Бургас;
Улесняване
процеса на
подготовка на
проекти и
стопанисване
на пристанищата;

извършени 9
проверки по
изпълнение на
условията в
разрешителните
по чл.104, ал. 1
от Закона за
опазване на
околната среда

Отчет за
изпълнение
бр. подкрепени
проекти за
подобряване на
пристанищната
инфраструктура

1 проект

задоволително постигната цел- 90%

Изготвено
становище на
ОСР за
подкрепа на
проекта при
кандидатстване по
Оперативна
програма за
развитието на
сектор
„Рибарство”
/2007 – 2013г./
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5. Развитие
на селските
райони,
горското
стопанство,
рибарството
и аквакултурите

6. Бургаска
област –
външна
граница на

за подобряване
на пътната
инфраструктура;
- Извършен
основен ремонт
на път I-9
СарафовоБургас - П.В.
Север - ремонт
на съоръжение
№ 3 и № 4 на
пътна връзка
Бургас –
Каблешково
- изготвени
количественостойностни
сметки за
извършване на
ремонтни
дейности на
ГКПП Малко
Търново
Участие
в
дискусия
за
възможностите
за развитие на
устойчив
туризъм
и
биоземеделие и
в
проведения
информационен
семинар
за
Югоизточен
планов регион
- Разработен е
един проект и е
започнал процес
на подготовка на

- ремонтни
дейности не
са осъществени
поради липса
на финасови
средства.

незадоволително постигната цел – 40 %

Отчет за
изпълнение

Отчет за
изпълнение

2 разработени
проекта
започнал процес
на подготовка на
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ЕС,
трансгранич
но
сътрудничес
тво и
интегрирано
териториалн
о развитие
на черноморския
басейн

два съвместни
проекта по
по Програма
Трансгранично
сътрудничество
Република
България Република
Турция
- Разработен е
един проект по
програма
„Черноморско
сътрудничество”
„Проучване за
развитие на
мрежа редовни
морски връзки
на пристанище
„Александруполис” със пристанищата от
Черно море и
Източното
средиземноморие;
- Участие в
На заседание
проект „Моят
на Областния
бряг”
съвет за
развитие
беше представена разработената
визия за
региона с
проекта „Моят
бряг”
Участие в

2 проекта

заседанията и
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7. Укрепване
на административния
капацитет на
областно и
местно ниво

решенията на
Комитет за
наблюдение на
Програма за
трансгранично
сътрудничествоБългария –
Турция;
- Внедрена е
Интегрирана
система по
качество и
информационна
сигурност;
- Проведено
встъпително
обучение на
служителите в
Областна
администрация
Бургас по ISO
9001:2008 и
обучение за
вътрешни
одитори по ISO
9001:2008
- Стартира
подготовката и
предстои да
бъде финализирана сертификацията на въведената интегрирана система за
управление на
качеството в
Областна
администрация

бр. получени
сертификти

8 бр. сертификати за вътрешен одитор по
ISO 9001:2008
5 бр. удостоверения

задоволително постигната цел- 70%
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Бургас,
транзитивно
преминаване
към ISO
9001:2008;
- Електронната
страница на администрацията
се актуализира
текущо;
- Продължи
утвърдилата се
практика за
обслужване на
граждани и
организации на
принципа на
„едно гише” чрез
Центъра за
административно обслужване,
работещ при
установено
непрекъснато
работно време,
с осигурен
достъп до сградата на администрацията за
хора с физически увреждания;
- Изготвен е
годишен план за
задължително и
специализирано
обучение на
служителите;

Проведени са
обучения за
професионално развитие
в Института
по публична
администра-

5 служители са
преминали
обучение в
Института по
публична
администрация
17 служители са
преминали
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ция;

- Проведено е
специализирано
обучение на
служителите в
администрацията по
английски език
за работа с
институциите на
ЕС;
- Проведен е
изпит за
сертифициране
на компютърните умения;
- Проведено е
специализирано
обучение по
френски език

специализирано
обучение в
други обучаващи институции;
11 служители
получиха
сертификати за
езикови умения;

10 служители
получиха
сертификат IT
Card;
8 служители са
преминали
обучение;
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