УТВЪРДИЛ: /П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Русе
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2018 г./

Индикатор за
текущо състояние/
отчетен в края на
2018 г. /

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

Цели за 2018 г.

Дейности

Резултат

Изработване и
приемане на Областна
здравна карта

Провеждане на
работни срещи и
заседания на
Комисията, назначена
със Заповед министър
на здравеопазването за
изработване на
Областна здравна
карта
Провеждане на
работни срещи, имащи
отношение към
държавния план-прием
за учебната 2018/2019
г. и идентифициране

Изработена и приета
Областна здравна
карта

Сформирана
работна група със
Заповед на
министъра на
здравеопазването

1 бр. изработена и
приета Областна
здравна карта

Идентифициране на
специалности,
изучавани в
професионалните
училища в област
Русе, за които да

Предвидена
възможност за
дуално обучение
за част от
специалностите,
изучавани в
професиналните

3 бр. работни срещи напълно постигната цел /100 %/
за обсъждане
необходимостта от
въвеждането на
нови професии,
съобразени с
нуждите на

Проучване
възможностите и
идентифициране на
специалности, за
които да бъде
въведено на дуално

напълно постигната цел /100 %/

1

1
обучение в област
Русе

2
на псециалности, за
които да бъде
предвидена
възможност за дуално
обучение

3
бъде предвидена
възможност за
дуално обучение

4
училища в област
Русе – хлебарсладкар, корабен
техник,
корабоводител,
строителен
техникреставратор,
геодезист,
електромонтьор и
др.

5

бизнеса, мерки за
повишаване
качеството на
обучение по
съществуващите
професии
2 бр. предложения
за нови професии „модист“ и
„графичен
дизайнер“
1 бр. приет
държавен планприем за учебната
2018/2019 г. с
включени нови
професии

Проучване
потребностите на
работодателите от
работна сила в област
Русе

2 пъти в годината
провеждане на анкетно
проучване за
потребностите на
работодателите от
работна сила в област
Русе
Обобщаване на
информацията от
анкетите на областно
ниво от експертен
екип с представители
на държавната и
местна власт,
национално
представените

Обобщена
информация,
извършен анализ и
изведени изводи за
потребностите на
работодателите от
работна сила в
област Русе

Идентифицирана
необходимост от
проучване
потребностите на
работодателите от
работна сила в
област Русе

2 бр. Заседания на
Постоянната
комисия по заетост,
на които ще бъде
представена и
обсъдена
информацията от
анкетното
проучване, след
което ще бъде
изпратена в
Агенцията по
заетостта.
2 бр. заседания на
работната група
създадена със
Заповед на
областния
управител

напълно постигната цел /100 %/
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Извършване проверка
на място на
състоянието на
пешеходните пътеки в
област Русе

Поетапно
преминаване към
автоматизиран/полуав
томатизиран обмен на
данни и електронни
документи

2
организации на
работодателите и
синдикатите,
браншови и други
организации (работна
група създадена със
Заповед на областния
управител)
Извършване на
проверки в населените
места в общините в
област Русе

Извършване на
преглед на
действащата
нормативна уредба,
касеаща обмена на
електронни документи
Изготвяне на
Процедури,
регламентиращи „без
хартиено” изготвяне,
съгласуване и
изпращане на
документи
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Извършена проверка
и идентифицирани
пешеходните пътеки
в област Русе, за
които е необходимо
предприемане на
действия с цел
подобряване на
пътната безопасност
и намаляване на
пътно-транспортния
травматизъм

Назначена
комисия със
заповед на
Областния
управител за
извършване на
проверка на
пешеходните
пътеки в Област
Русе

8 бр. извършени
проверки на място,
8 бр. изготвени
протоколи,
1 бр. изготвен
доклад

напълно постигната цел /100 %/

Привеждане в пълна
готовност и поетапно
преминаване на
Областна
администрация –
Русе към
автоматизиран/полуа
втоматизиран обмен
на данни и
електронни
документи

Назначена
постоянно
действаща
работна група със
заповед на
Областния
управител за
преминаване към
автоматизиран/по
луавтоматизиран
обмен на данни и
електронни
документи

5 бр. заседания на
постоянно
действащата
работна група

напълно постигната цел /100 %/

1 бр. изготвени,
утвърдени (част от
Системата за
финансово
управление и
контрол на
Областна
администрация –
Русе) и прилагани
процедури,
регламентиращи
„без хартиено”
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изготвяне,
съгласуване и
изпращане на
документи
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