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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Индикатор за изпълнение

Цели за 2014 г.

Дейности

Резултат

1.Изпълнение на
Изграждане на жп
Подобрена
необходимите
надлез на км. 1+545 на проходимост към
дейности по
жп линията Русе –
подхода към ГКПП
реконструкция и
Букурещ
Дунав мост
модернизация на
подхода към ГКПП Реконструкция и
Дунав мост по
удвояване на път II-21
републикански път II Русе – Силистра от км.
– 21 Русе - Силистра 0+000 до км. 0+293
2. Подобряване
Изготвяне на проект за Подобряване
състоянието на
основен ремонт на 3 състоянието и
сградния фонд
сгради държавна
увеличаване
държавна собственост собственост
дълготрайността за
експлоатация на
Извършване на
сградния фонд

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел
целево състояние
текущо състояние/ /50 и над 50 %/
/заложен в
отчетен в края на 3. незадоволително постигната цел
началото
2014 г. /
/ под 50 %/
на 2014 г./
1 бр. изграден жп 0 бр. изграден жп
надлез
надлез
1 бр.
0бр.
реконструирано реконструирано
платно с две ленти платно с две ленти
на път II-21 Русе – на път II-21 Русе –
Силистра
Силистра
1 бр. изготвен
1 бр. изготвен
проект за основен проект за основен
ремонт на 3 сгради ремонт на 3 сгради
държавна
държавна
собственост
собственост

Незадоволително постигната цел
под 50 %
Забележка: поради неосигурено
финансиране за реконструкция и
удвояване на пътното платно, ще
бъде включено за реализация през
2015 г.
Напълно постигната цел 100 %
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основен ремонт на 3
сгради държавна
собственост

3

4
3 бр. ремонтирани 3 бр. ремонтирани
сгради държавна сгради държавна
собственост
собственост

държавна
собственост под
управление на
Областния управител
на област Русе
3. Включване на
Участие на служители Повишен
28 бр. служители 27 бр. служители
служители в обучения в обучения
административен
преминали
преминали
с цел повишаване на организирани от
капацитет
обучения
обучения
капацитета на
Института по
администрацията и
публична
кариерно развитие
администрация (ИПА),
в изпълнение на
Проекти по ОПАК
4. Ефективно
Провеждане на
Поддържане на добра 33бр. проведени 55 бр. заседания,
провеждане на
редовни заседания на координация между редовни заседания 157 бр. решения
държавната политика областните комисии и държавните и
на областни
за регионално
обществените съвети общински структури комисии и
развитие в областта
и бизнеса
обществените
съвети
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Напълно постигната цел 100 %

Напълно постигната цел 100 %

47 бр.взети
решения
Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2014 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2014 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2014 г. Възможно е тези цели да са били
постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
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В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана
рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за
постигане на целите за 2014 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2014 г., за да отчете промяната в
състоянието на обекта на въздействие в края на 2014 г.
Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите.
Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2014 г., изразено в
цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2014 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2014 г. след предприетите
от Вас действия. Отчита се в края на 2014 г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата
администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.
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