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УВОД
И през 2007 г., в изпълнение на конституционните си правомощия за провеждане на
държавната политика в областта и отговорностите си за защитата на националните
интереси, законността и обществения ред, Областният управител и ръководената от
него администрация работиха

амбициозно и отговорно, така че да отговорят в

максимална степен на очакванията на обществеността в Област Сливен.
Дейността на администрацията напълно съответства на целите, които си е поставило
правителството на Република България, поради което

настоящият доклад е

структуриран така, че това съответствие да бъде откроено.
В началото на всяка година Областният управител обявява публично приоритетните
цели на администрацията, свързани със стратегията за нейното собствено развитие и
усъвършенстване, както и с развитието на Област Сливен. За 2007 година те бяха
формулирани така:
ЦЕЛ 1: Свеждане до минимум на корупционния риск в Областна администрация
Сливен
ЦЕЛ 2: Областна администрация по-близо до хората – повишаване удовлетвореността
на гражданите от предлаганите административни услуги
ЦЕЛ 3: Повишаване капацитета на служителите във и извън Областна администрация –
общини, НПО, социално-икономически партньори, за усвояване на средства от ЕС и от
национални програми и фондове.
ЦЕЛ 4: Подобряване на комуникацията и партньорството с бизнеса, с цел стимулиране
на икономическата активност
Тези цели, както и разбирането, че Областният управител и неговата администрация
трябва да укрепват ролята си на координатор и партньор на местните власти,
държавните институции, неправителствените организации и бизнеса,

да улесняват

диалога между тях, така че в резултат на общите усилия областта да ускорява темпа на
своето развитие, направляват нашата дейност.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА
2007 Г.

I. ДОГОНВАЩО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РАЗВИТИЕ, НАРАСТВАНЕ НА
ДОХОДИТЕ И СБЛИЖАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

ЦЕЛ 1: Създаване на условия за разкриване най-малко на 240 хил. работни места,
което да доведе до непрекъснато повишаване коефициента на заетост и трайно
снижаване на безработицата под 10%. Ефективен контрол върху условията за
труд и продължителността на работното време. Недопускане експлоатация на
детския труд.
През 2007 година равнището на безработица в Област Сливен запазва своята тенденция
на намаляване като бележи спад спрямо предходната 2006 година с 2,5 на сто, но
въпреки това продължава да е по-високо от средните стойности на този показател за
Югоизточен планов регион и за страната. Всички дирекции "Бюра по труда" на
територията на областта отчитат средногодишно ниво на безработица по-ниско от това
за миналата година
Във връзка с изпълняваните от МТСП национални програми за заетост, Областна
администрация и Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие
имат ангажимент да съдействат за реализацията на голяма част от тях, осъществявайки
координация на регионално ниво, както и да наблюдават тяхното изпълнение.
Областна администрация Сливен участва с проекти по НП „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, с което допринася за това безработните и неактивни лица да
усъвършенстват своите умения и да възстановят трудовите си навици. През 2007
година Областна администрация реализира два проекта по НП „От социални помощи
към осигуряване на заетост”-

за опазване и поддържане на сгради на държавни

училища и опазване на имоти държавна собственост, които все още не са предоставени
за ползване или не са отдадени под наем. С реализацията на проектите беше осигурена

заетост на 57 дълготрайно безработни лица, с цел възстановяване на трудовите им
навици и подобряване възможностите за намиране на постоянна работа на тези лица.
За

2008 година Областна администрация подготви проект по НП „От социални

помощи към осигуряване на заетост”, който беше одобрен и ще създаде заетост на 5
безработни лица за изпълнение на общополезни дейности.
По НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” и НП „Асистенти на хора с
увреждания” за 2008 г. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие,
съгласно утвърдените процедури, проведе заседания за оценяване съответствието с
регионалните приоритети на проекти на работодатели от областта. Бяха оценени и
одобрени от Агенцията по заетостта 28 проекта по НП „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, създаващи 515 работни места и 3 проекта по НП „Асистенти
на хора с увреждания” за 37 работни места.
Съгласно задълженията на Комисията по заетост да осигурява условия за провеждане
на регионалната политика по насърчаване на заетостта, бяха разработени три
регионални програми за увеличаване на заетостта:
•

Програма

за

заетост

„Поддържане

сервитута

на

четвъртокласната

републиканска пътна мрежа на територията на Община Нова Загора”;
•

Програма за заетост „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и улични
настилки в Община Котел”;

•

Програма за заетост „Поддържане сервитута на пътищата от четвъртокласната
пътна мрежа на Община Твърдица”.

Трите регионални програми бяха предложени за включване в „Националния план за
действие по заетостта 2008 г. Те предвиждаха разкриване на 66 работни места. В
Националния план за насърчаване на заетостта за 2008 г. е включена програмата на
община Котел - единствената регионална програма от Югоизточен район за планиране.
Чрез нейното изпълнение ще бъдат подпомогнати безработни лица в усилията им да
намерят трудова реализация и да бъдат стимулирани към активно поведение на
трудовия пазар и повишаване на мотивацията и квалификацията им.

По

програма

„Старт

на

кариерата”

Областна

администрация

подаде

пред

Министерството на труда и социалната политика заявка с потребност от 4 работни

места. В резултат на това, кандидатстваха и бе осигурена заетост на двама безработни
младежи с висше образование, които имат възможност да придобият опит и трудов
стаж в нашата администрация. По програма „Старт на кариерата”, комисия, назначена
със Заповед на Областния управител, съгласно утвърдените процедури, проведе
заседания за подбор на кандидати за работа в Областната и Общинските
администрации. Разгледани бяха постъпилите молби на кандидати за заемане на
работните места и беше осъществен първоначален подбор и номиниране на 10
младежи, въз основа на критерии, утвърдени от министъра на труда и социалната
политика.
Областният съвет по условия на труд проведе едно заседание за обсъждане резултатите
от проведена от Дирекция „Областна инспекция по труда” кампания в отрасъл
машиностроене и констатираните

нарушения на трудовото законодателство. До

Министерство на труда и социалната политика бе отправено конкретно предложение за
законодателна промяна за удължаване нощния труд на непълнолетни през лятното
часово време, целящи намаляване нарушенията на трудовото законодателство.

ЦЕЛ 2: Активна политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на
заетостта с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда
Една от важните задачи на Постоянната комисия по заетост е да действа като орган
отговорен за формиране на политиката за професионално образование и обучение на
регионално ниво.
Във връзка с планиране и утвърждаване на държавния план-прием в професионалните
гимназии, Комисията по заетост проведе заседание за обсъждане и съгласуване на
предложенията на Регионалния инспекторат по образованието за учебната 2007/2008 г.
Те бяха съобразени с потребностите на пазара на труда, материално-техническата база
и кадровото осигуряване в професионалните училища и гимназии, нагласите на
учениците за продължаване на образованието им, броя и пълняемостта на паралелките
през текущата година. В проведената дискусия се включиха активно работодателски
организации от областта.

В изпълнение на мерките, по закона за насърчаване на заетостта, свързани с
професионалното обучение, Комисията по заетостта обсъди и съгласува предложения
на Бюрата по труда за професии и брой безработни лица, за които ще се проведат
обучения за придобиване на професионална квалификация.

Професиите бяха

определени на база на потребностите на пазара на труда, образователната и
квалификационна степен на лицата, търсещи работа и предпочитанията на
работодателите. От Министерство на труда и социалната политика бе осигурено
финансиране за квалификационно обучение на около 390 лица, в резултат на което се
очаква да се подобрят качествените характеристики на трудовия ресурс и безработните
лица да получат квалификация в подходящи области.
С цел интегриране на лица в неравностойно положение на пазара на труда Областна
администрация участва активно в реализацията на проект, с бенефициент Института по
публична администрация и европейска интеграция, „Подпомагане за изработване на
обучителни програми и обучение на представители от малцинствата и уязвимите групи
за работа в държавната администрация”. Областна администрация информира
потенциалните участници и беше домакин на тридневно пилотно обучение за хора с
увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда за насърчаване на
равните възможности при кандидатстване за държавна служба.

ЦЕЛ 4: Повишаване на работните заплати в бюджетната сфера, свързано с
интеграцията на България в ЕС
Приемането на ПМС № 175 от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности даде възможност на ръководителя на административната структура и в
частност на областния управител да повишава индивидуалните месечни заплати на
служителите. Създаде се условие това да става не само към 01 юли на всяка година,
съобразно с оценката от последното атестиране, но и в рамките на текущата година,
съгласно критерии, определени с вътрешните правила за работната заплата. По този
начин се даде възможност на областния управител да съумее да определи различно
възнаграждение на служители с една и съща оценка от последното атестиране, чиято
ефективност в работата е различна.

ЦЕЛ 7: Приоритетна подкрепа на семействата с деца. Финансово подпомагане от
бюджета за посещение на детски ясли и градини на семействата с деца,
отговарящи на критериите за социално подпомагане.
Подпомагането на деца в неравностойно положение - деца с увреждания, от социално
слаби семейства или лишени от родителска грижа е един постоянен приоритет в
работата на Областна администрация. Този приоритет е във връзка с политиката на
правителството за насочване на социални помощи към най-високо рисковите групи от
населението. През 2007 г. са реализирани 2 проекта с финансовата подкрепа на МТСП
– Фонд „Социално подпомагане”.
Първият проект „Подобряване на условията за обитаване в сградата на Дневен център
за деца, младежи и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилиян Детепазител” – гр.
Сливен” имаше за цел да се намалят текущите разходи за отопление,

подобри

звукоизолацията и намали риска от нараняване за обитателите на сградата на дневния
център, които са общо 61. С реализирането на проекта бяха сменени 187 кв.м. дограма
и обновени спални, занимални и сервизни помещения.
Вторият проект - „Дари усмивка”, се изпълнява за четвърта поредна година. През 2007
г. в навечерието на Коледните празници бяха подпомогнати

с най-необходими

хранителни продукти 4 образователни институции със социални функции на
територията на Област Сливен, с цел подобряване на храненето на децата. Дарените
продукти зарадваха 153 постоянно пребиваващи и 228 целодневно пребиваващи в
образователните институции деца

ЦЕЛ 11: Гарантиране на социалната защита и интеграцията на уязвимите групи
от населението.
С цел да бъде поощрена етническата толерантност и опазено културното многообразие
в Сливенска област, Областният съвет за сътрудничество по етнически и демографски
въпроси (ОССЕДВ) инициира прояви свързани с представяне на културното наследство
на етническите общности от Област Сливен. Една от проявите – етнографска изложба
„Единство в многообразието” бе реализирана изцяло с доброволен труд и експонати
осигурени от членовете на ОССЕДВ. За втората, с основни дейности организиране на
хепънинг с представяне на традиционни ястия и фолклор на етносите в Сливенска
област и печатно издание с работно заглавие „Календар на етносите” Областна

администрация подготви проект „Вечер на етносите в песен, танц, вкус и цвят”, който
получи финансиране от Националния съвет за сътрудничество по етнически и
демографски въпроси и ще се реализира през 2008 г. Необходимостта на тази
инициатива е продиктувана от факта, че на територията на областта са представени
почти всички етноси – българи, роми, турци, евреи, руснаци, арменци, каракачани. На
територията на областта не е реализирано по-мащабно мероприятие, което да има за
цел запознаването на широката общественост, както и самите етническите групи
помежду им, с богатото и разнообразно наследство от песенно-танцово творчество,
поезия, приложни изкуства, занаяти, обичаи, празници. Представянето на един пъстър
калейдоскоп от такива прояви ще допринесе за опознаването и съхранението на
културното наследство на етносите.
На редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически

и

демографски въпроси (ОССЕДВ) беше представена и обсъдена информация относно
специфичните цели и приоритетни направления в сферата на етническо-демографската
политика, залегнали в Оперативните програми. Бяха набелязани и сферите на действие
по отношение на ромската общност. С това бе постигнато информиране на
представителите на заинтересованите общности и институции, както и обществеността,
относно целите и приоритетните направления в сферата на етническо-демографската
политика.
През отчетния период бяха проведени и заседания на работните групи по социални
въпроси, заетост и образование и здравеопазване към ОССЕДВ. Бяха обсъдени идеи за
реализиране на проекти с цел интегриране на уязвимите групи от населението и
социалната им защита, насърчаване образованието на учениците от ромски произход.
На 22 юни в Областна администрация – Сливен беше проведен информационен ден по
проекта „Осведоменост за антидискриминационното законодателство при упражняване
правото на труд”. Организатори на проявата бяха АСУ „Делфи” – Бургас, Комисия за
защита от дискриминация и Областна администрация – Сливен. Целта на форума бе
повишаване на информираността по темите антидискриминационно законодателство в
България и Европейската общност, представяне на добри практики за превенция на
дискриминацията на работното място и механизми за защита. Участие взеха граждани,
неправителствени организации, работодатели, представители на институции и
синдикати на територията на областта. В Областна администрация – Сливен беше
организирана временна приемна на Комисията за защита от дискриминация.

Двудневен семинар на тема „Eфективно разработване и управление на проекти,
финансирани от европейските структурни фондове”, беше проведен от Българското
училище за политика /БУП/ към Нов български университет, Клуба на завършилите
БУП и Областна администрация – Сливен. Той е по проект „Засилване ролята на
гражданското общество в процеса на реална интеграция на ромски общности” и се
състоя на 21 и 22 септември, в подкрепа на обявените за тази година приоритети на
Областна администрация - Сливен – изграждане на капацитет за усвояване на
средствата по Структурните фондове и други донорски организации, както вътре в
Областната администрация, така и извън нея. В семинара взеха участие 26
представители на неправителствени организации от област Сливен, работещи с
малцинствени групи, като целта бе да се научат как да разработват и финансират
проекти от Европейските фондове. Участниците се запознаха с координационния и
институционален механизъм на помощта от ЕСФ, с възможностите на отделните
оперативни програми и с общите правила за финансиране и управление. Запознаха се
също с осъществяването на обществени поръчки и тръжни процедури и с
възможностите за изграждане на публично-частни партньорства. На втория ден от
семинара участниците работиха по групи по конкретни идейни проекти. Накрая и
трите групи получиха високи оценки на проектите си, а на всички участници бяха
връчени сертификати за професионална квалификация по ефективно разработване и
управление на проекти, финансирани от европейските структурни фондове.

IІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ.
СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОНЦЕСИОНИРАНЕ, РАЗВИТИЕ НА
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

ІІ.2 Развитие на пазарната икономика на принципите на конкуренцията.
ЦЕЛ 1: Продължаваща либерализация и демонополизация в икономиката.
Отчитайки значението на въпросите, свързани с енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни източници, Областна администрация
инициира създаването на Регионална енергийна агенция, съвместно с Инженерно –

педагогическия факултет Сливен към Технически университет София и общините
Сливен и Нова Загора. Подготвихме

и кандидатствахме с проект за създаване на

Регионална енергийна агенция по програма „Интелигентна енергия за Европа” , който в
случай, че бъде одобрен ще стартира към края на 2008 г.

ЦЕЛ 2: Политика за насърчаване на износа и за стимулиране на малките и
средните предприятия. Подобряване конкурентоспособността.
Областна администрация партнира на регионалното звено на Изпълнителната агенция
за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/ при провеждане на
информационни кампании и семинари на територията на областта, предоставяйки зала
и друга логистична подкрепа. Целта ни е да подпомогнем местните фирми, за
повишаване на тяхната информираност и конкурентоспособност на динамично
променящия се пазар.
ЦЕЛ 4: Стимулиране инвестиционната активност на частни инвеститори. В
сътрудничество с бизнеса изготвяне на програма с мерки за създаване на
благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в технологични и
иновативни производства.
С цел подготовка и реализация на публични и частни инвестиционни проекти,
съвместно с община Сливен, бе подготвен проект по програма ФАР „Развитие на
индустриални зони” за консултантска помощ за създаване на индустриална зона. В
хода на подготовка на проекта бе идентифициран терен за индустриална зона в
землището на гр. Сливен и определен приблизително размера на инвестициите,
необходими за изграждане на довеждащата инфраструктура.
Една от важните задачи през 2007 г. бе провеждане на процедурите за одобряване на
подробния устройствен план на селищно образование „Сливенски минерални бани”.
Целта на проекта е да се създадат ориентири за насочване на публични и частни
инвестиции, които са необходими за обновяване на селищното образование. Такива
инвестиционни инициативи има и в този момент, но липсата на ПУП е пречка за
тяхната реализация. След приемане на Подробния устройствен план във фаза
„предварителен проект”, по инициатива на Областния управител бе проведено широко
обществено обсъждане, без това да е императивно изискване на закона. В резултата,
освен че бе осигурена прозрачност за провежданата административна процедура по

одобряване на плана, чрез участието на представители на Държавната агенция по
туризъм, Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, местни и национални медии
привлякохме вниманието на още потенциални инвеститори.
Проведени процедури по ЗДС за разпореждане с имоти държавна собственост в
промишлените зони на населени места, предназначени за реализиране на проекти в
производствената сфера.
Продадени 10 броя имоти на търговски дружества и 1 бр. изключен от Държавен
горски фонд за овцеферма.
Общия приход в държавния бюджет в резултат на разпореждане с държавни
имоти за 2007 г. е в размер на 605 690 лева.
Процедура за учредяване безвъзмездно право на ползване върху сутерена на сграда –
частна държавна собственост, Държавна сукнена фабрика на Добри Желязков,
гр.Сливен в полза на фондация Регионален център за икономическо развитие”,
гр.Сливен.
- С Решение № 187/26.03.2007г. на Министерски съвет на Република България е дадено
съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху сутерена на сграда –
частна държавна собственост, Държавна сукнена фабрика на Добри Желязков,
гр.Сливен в полза на Регионален център за икономическо развитие”, гр.Сливен.
- Подписан е договор с фондация Регионален център за икономическо развитие” от
24.09.2007 г. за учредяване безвъзмездно право на ползване върху сутерена.
- Резултат: Открита е възможността за проектиране с цел преустройство на сутерена на
сградата в Бизнес клуб – втори етап от Генералната програма за социализация и
адаптация на комплекса.

II.3

Продължаване процесите на приватизация, концесиониране, развитие на
публично-частното партньорство, стимулиране на конкуренцията при
запазване на обществения интерес

ЦЕЛ 2: Реализиране на инвестиционни проекти чрез осъществяване на публичночастно партньорство (ПЧП) и концесиониране

- Открита процедура за учредяване безвъзмездно право на ползване на община Сливен
върху сграда държавна собственост, под разпореждане на Областния управител, за
откриване на специализирана институция „Дом за стари хора” , с цел реализиране на
публично-частно партньорство в сферата на социалните услуги.
С Решение № 163/16.03.2007г. на Министерски съвет на Република България е дадено
съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 9 броя сгради, находящи
се в Балнеолечебен курорт „Сливенски минерални бани
- Подписан е договор с Община Сливен от 29.05.2007 г. за учредяване безвъзмездно
право на ползване върху 9 броя сгради, находящи се в Балнеолечебен курорт
„Сливенски минерални бани”
- По проект на Фондация „ Дом за теб-Сливен” в периода 2006 -2007 г. е извършен
основен ремонт на

основната сградата - Санаториум на три етажа, в резултат са

създадени са условия и възможности за предоставяне на социални услуги на възрастни
хора , нуждаещи се от грижи.

IІІ. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИКОНОМИКА НА
ЗНАНИЕТО, ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА
СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАСТЕЖ И РАБОТА НА ЕС
ЦЕЛ 1: Създаване на ефективен механизъм за насърчаване на иновациите и
използването на информационни технологии. Модернизация на науката на базата
на лисабонските цели. Увеличаване на държавните разходи за наука и
насърчаване на корпоративните инвестиции в развойна дейност при промяна на
принципите на финансиране на науката.
Съвместно с областните администрации на Бургас и Ямбол, Областна администрация
Сливен е партньор в проект за иновационна стратегия на Югоизточен район

за

планиране. Водещ партньор е Сдружение „Агенция за регионално развитие и
иновации”. Участват още организации от Гърция и Испания. Финансирането се
осигурява по Шеста рамкова програма на Европейския съюз. Основни цели на проекта
са: създаване на устойчива среда, стимулираща иновациите в региона, чрез развитие на
регионалната иновационна политика; сътрудничество между научните институти и
промишлеността, трансфер на технологии; създаване на технологични умения и
предприемачески способности за въвеждане на нови технологии в производство и по

отношение на продуктите, с оглед ефективна конкуренция на световния пазар. В
рамките на проекта, през годината бе изготвено и представено пред заинтересовани от
Област Сливен изследването „Проучване и анализ на състоянието на предприятията в
югоизточен планов регион по отношение използване и възможности за внедряване на
иновации”. Областна администрация участва със свое предложение за иновативни
проекти, които да бъдат включени в плана за действие към стратегията.

ЦЕЛ 2: Чувствително подобряване качеството на работа на публичната
администрация, включително чрез широкото въвеждане на електронно
управление. Извеждане на услуги от държавната администрация към частния
сектор (outsourcing).
През 2007 г. са актуализирани вътрешните правила за приемане, издаване и
съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис
/УЕП/ в Областна администрация – Сливен.
Ежемесечно се осъществява сроков контрол по изпълнението на преписките, в резултат
на което просрочените преписки са сведени до минимум.
Проведено е анкетиране сред преките потребители на административни услуги по
въпроси, свързани с качеството на административното обслужване в Областна
администрация – Сливен.
Разработен беше проект, с който Областна администрация кандидатства пред
представителството

на

Европейската

комисия

в

България

за

създаване

на

информационна служба от мрежата EUROPE DIRECT. Изграждането на службата има
за цел осигуряването на лесен достъп на граждани, институции, представители на
бизнеса, неправителствени организации, до информация относно различни сфери на
дейност на Европейския съюз. Поради ограничените финансови ресурси

по тази

покана исканата безвъзмездна финансова помощ не беше отпусната. Областна
администрация ще кандидатства в бъдещата покана за представяне на предложения за
изграждане на приемни структури за информационните служби от мрежата EUROPE
DIRECT в България, която ще бъде обявена през 2008 г.
Областна администрация Сливен издава месечен бюлетин „В подкрепа на местните
партньорства” с информация за инициативите на администрацията и за текущи покани
по национални и европейски програми. В резултат се постига по-голяма прозрачност за

дейността на администрацията и информираност на местните партньори за
възможностите за финансиране на техни проекти.
С цел подобряване качеството и скоростта на Интернет комуникацията структурната
мрежа на Областна администрация беше включена в Националната оптична мрежа
НАМДА.
Проведено беше пилотно обучение на държавни служители от област Сливен по
прилагането на Административно – процесуалния кодекс /АПК/, организирано по
инициатива

на

областния

управител

съвместно

с

Института

по

публична

администрация и европейска интеграция, в което участваха около 60 представители на
общините, Областна администрация и териториалните звена на централната
администрация в областта.
Областна администрация-Сливен организира и координира обучението на служителите
от държавната администрация по английски език и базови компютърни умения.
Преминалите обучение по английски език, от администрацията са двадесет. Базови
компютърни умения са преминали 27 служители на Областна администрация-Сливен.
Двадесет служители от Областна администрация-Сливен са сертифицирани с
международно признат сертификат по компютърна грамотност - IT- card.
С цел повишаване на административния капацитет, на 4 служители от администрацията
е дадена възможност да преминат обучение по многомодулните специализации във
висшите учебни заведения.
През отчетния период 7 служители на администрацията са преминали обучение към
ИПАЕИ по следните теми: Европейски социален фонд – възможности за инвестиции в
човешките ресурси; Европейски фонд за регионално развитие – възможности за
финансиране; Управление при кризи и коммуникации при кризисни ситуации;
Въведение в държавната служба; Защита на класифицирана информация.
През 2007 г. бяха доставени 5 нови компютърни конфигурации, 1 преносим компютър,
2 лазерни принтери и 1 многофункционална машина.

ІV. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЦЕЛ 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование, гарантиращо
максимално развитие на заложбите, и възможности за социална реализация.

В съответствие с компетенциите на Областния управител за осъществяване на
държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална
квалификация през 2007 г. бяха осъществени следните инициативи:
На заседание на Постоянната комисия по заетост бяха обсъдени въпроси, свързани с
професионалното образование и обучение в област Сливен, за синхронизиране на
предложенията за въвеждане на нови професии и специалности в професионалните
гимназии с търсенето на пазара на труда и със социално - икономическото развитие на
областта. Друг дискутиран въпрос бе привличането и задържането на ученици в
разкритите паралелки с вечерна форма на обучение, както и за осъществяване на
прием и професионално обучение на лица, отпаднали от системата на средното
образование, с което да се отговори на потребностите на пазара на труда и на
политиката на МОН за учене през целия живот. Друга форма обучение през целия
живот се осъществява в Центровете, предлагащи професионално обучение на лица над
16 години. С писмо за подкрепа Областна администрация Сливен даде съгласие за
лицензиране на нов център, предлагащ работа с лица над 16 години по 7 специалности
за професионално обучение с цел придобиване, разширяване или усъвършенстване на
професионалната квалификация и повишаване конкурентноспособността им.
В резултат на прилагания през последните години подход - Държавният план - прием
да се синхронизира с нуждите на пазара на труда и с бъдещето развитие на област
Сливен, според Стратегията за развитие на Сливенска област 2005-2015 г. и Плана за
развитие на югоизточен планов район, е подобрена координацията при осъществяване
на дейности, свързани с развитието на системата за професионално образование и
обучение.

Подобрена

е

възможността

за

постигане

на

съответствие

на

професионалното образование и обучение в област Сливен с промените в пазара на
труда

и

потребностите

на

работодателите.

Наблюдава

се

готовност

на

Професионалните гимназии и Центровете за професионално обучение за работа с лица
над 16 години за професионално обучение или квалификация, с цел повишаване
пригодността им за заетост, подпомагане на професионалната им кариера и
индивидуалното развитие. Организират се курсове за квалификация по заявка на
работодателите, разкриват се паралелки с вечерна форма на обучение след завършено
основно образование за придобиване на средно образование и професионална
квалификация, съобразена с тенденциите в развитието на района.

В рамките на правителствената програма за присъединяване на България към ЕС,
Областна администрация Сливен участва с инициатива за организиране на ученически
конкурс за създаване на „Виртуален парк „Мини Европа”. Освен да стимулира интереса
на учениците от средните училища към Европейския съюз, инициативата имаше за цел
да ги ангажира в извънучилищна дейност, в която да проличат и уменията им в
използването на информационни технологии. Участваха 16 училищни екипи, които
разработиха свои проекти, чрез сайта на Областна администрация те станаха достояние
на широката общественост, за тях гласува публиката и избра свои фаворити, а
компетентно жури, след изслушване на презентациите, определи победителя.
Постоянен приоритет в дейността на Областна администрация е оказване на съдействие
на ангажираните с въпросите на образованието институции и иницииране на проекти и
прояви, свързани с децата и младежите.
Областна администрация оказа съдействие за подготовката и финансирането на
проекти за реновиране на образователна инфраструктура чрез социалната програма,
съпътстваща

настаняването и пребиваването на американските военни в полигон

„Ново село”. От предложените 6 проекта за ремонт на детски градини, 3 са
ремонтирани през 2007 година.
Областна администрация Сливен организира и проведе дискусия на тема „Влиянието
на човека върху процесите на глобалното затопляне”, на която се обсъдиха въпроси за
промените в климата и последиците от тях за природата и човешкото здраве.
Направиха се конкретни предложения за създаване на департамент „Екология” към
Младежкия парламент, който да инициира проекти за обучение на деца от детските
градини и ученици от училищата на Областта.
Организираното залесяване с иглолистни дръвчета на градинка в гр. Сливен, с
участието на Магдалена Малеева и ученици от Младежкия парламент, клуб „Дебати”,
екологични паралелки и СИП по екология от ПГХХТ „Инж. Никола Кънев”, от
Основно училище „Юрий Гагарин” и от евроклуба към СОУ „Йордан Йовков” беше
част от тази инициатива.
По предложение на Сливенската митрополия, Областна администрация и РИО на МОН
– Сливен, бяха проведени нравствено-етични беседи в 10 сливенски училища под
мотото „Непреходните нравствено-етични послания – път към красивото и доброто във

взаимоотношенията между младите хора”. Това е един добър начин учениците да
получат знания и разбиране за непреходните християнски ценности и добродетели.
По инициатива на Областния управител бе проведена среща на ученици от Начално
училище „Васил Левски”, гр. Сливен със Сливенския митрополит Иоаникий. Нови
знания за православната църква и християнските ценности децата получават от нов,
различен и високоерудиран събеседник, което е особено въздействащо и запомнящо се.

Цел 5: Специални мерки за развитие на българската култура и нейното
популяризиране в европейския съюз. Развитие на регионалното сътрудничество в
областта на културата
През 2007 г. Областна администрация Сливен осъществи самостоятелно или в
партньорство няколко проекта в подкрепа политиката на Правителството за развитие на
българската култура, нейното популяризиране в Европейския съюз и развитието на
регионалното сътрудничество в областта на културата.
Основната цел на проект
България” в регион Пулия,

„Представяне на фолклорен концерт-спектакъл „Ние сме
Италия”, финансиран по Работна програма 2007 към

Комуникационната стратегия на Република България за ЕС
българската културна идентичност.

бе утвърждаване на

Бенефициент по този проект беше Областна

администрация, а партньор Националното училище по фолклорни изкуства „Филип
Кутев” в гр. Котел. Учениците от музикалното училище представиха достойно
българската фолклорна традиция и изкуство, а чрез съпътстващата програма – срещи с
представителите на местната власт и бизнеса в регион Пулия, организиране на щанд с
рекламни материали бяха популяризирани постиженията на Република България и
Област Сливен сред широката общественост в Южна Италия.
По друг проект "Дни на България в Европа - Българската култура част от общото
европейско културно пространство" Областна администрация беше партньор. В
рамките на проекта бяха изнесени концерти и разпространени информационни
материали за културата на Област Сливен и България в няколко европейски столици. В
някой от проявите участие взе областният управител.
През 2007 г. беше укрепено

партньорството с регионална библиотека „Сава

Доброплодни” - Сливен, чрез участието на Областна администрация в неин проект
„Европейски литературен маратон”. Основна цел на проекта бе организиране и

провеждане на 9 май 2007 г. едновременно във всички партньорски градове на
литературни маратони, които да представляват уникално и иновативно европейско
събитие. Участие в литературния маратон взеха общественици, политически фигури,
управници, хора, интересуващи се от литература и театър, ученици, студенти.
Популяризира се информацията за всички конкурси, дейности и прояви, организирани
от Министерството на културата и от други министерства, от Области, Общини,
инициативни комитети, които са се обърнали с молба към Областния управител и се
съдейства за достигането й до най - широк кръг институции и заинтересувани
граждани. Ежегодно се изработва Културен календар на Областта, чрез който, поместен
в сайта на

Областна администрация, се популяризира културната програма на

общините, а много колективи от Област Сливен участват в инициативи, провеждани на
различни места в областта, страната и чужбина.
Други дейности:
•

Подкрепа, изразяваща се в участие на Областния управител, неговите
заместници и експертите от ОА в инициативни комитети за провеждане на
фестивали, състезания, в чествания, събори, национални конференции, кръгли
маси и други образователни и културни изяви на общини, читалища, училища,
музеи, библиотеки и др. в област Сливен.

•

Участие в тържествените изяви на общините от област Сливен във връзка с
празниците на градовете, тържествени заседания на Общинските съвети,
откриване на изложби, културни обекти и други местни инициативи.

•

Осъществяване на срещи на Областния управител и неговите заместници с
представители на групите, участващи в международните фестивали, провеждани
в Сливен, с делегации от побратимени училища и градове, с деца от детските
градини и ученици по повод празници и други събития.

•

Чрез отразяване на изяви, срещи и събития в сайта на Областна администрация
се популяризират култура, традиции, история на етносите и народите,
утвърждават се националните ни културни ценности, подпомага се развитието
на регионалното сътрудничество.

Всички тези дейности, както и личното отношение, подкрепа и съпричастност към
събитията, водят до повишаване на взаимното доверие, намаляване на дистанцията и
недоверието между граждани и институции.
Областна администрация има принос и в утвърждаване статута на

провежданите

фестивали, увеличаване броя на участниците, разширяване на международните
контакти и създаване на нови такива, в завоюването на престижни награди и в
реализацията на младите ни таланти.

V. ГАРАНТИРАНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЦЕЛ 1: Въвеждане на основен пакет от здравни услуги за всеки осигурен
български гражданин. Осигуряване на по-добър достъп до качествени здравни
услуги.
На заседание на работната група по здравеопазване беше представен анализ по проект,
който се осъществява в кв. „Надежда” на тема „Административна и правна помощ за
инвалиди и пациенти от кв.”Надежда”Сливен при отстояване на основните здравни
права”. Целта на анализа беше да установи констатации и тенденции, които да
подпомогнат здравното обслужване и отстояване на здравните права на потребителите
на здравни услуги от кв.”Надежда”Сливен. На заседанието бяха набелязани също и
възможни действия в областта на превенцията и обучение с оглед новите възможности
за подобряване на здравните услуги за лица от ромската общност и за поддържане на
постоянен диалог с представителите на общността и ръководителите на НПО, работещи
в областта на въпросите, свързани с ромското здравеопазване на територията на
областта.

VІ. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИСПРОПОРЦИИ, ДИНАМИЧНО
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ЦЕЛ 1: Намаляване на регионалните диспропорции. Децентрализация и
създаване на регионален капацитет за динамично икономическо развитие.

Областна администрация Сливен полага усилия за утвърждаване на своята ролята в
процеса на развитие на областта. С оглед правомощията, с които разполага Областния
управител и ресурсите предоставени на администрацията, тя е най-вече

организатор,

координатор и фасилитатор на този процес.
По повод изпълнението на Стратегията за развитие на Сливенска област 2005 – 2015 г.
и на

набелязаните в нея действия по наблюдение, оценка и актуализация, бяха

изготвени индикатори по приоритети и мерки. На основата на общинските планове за
развитие бе изготвена база данни с проекти, които предстои да бъдат реализирани през
периода 2006 – 2013. Следи се изпълнението на по-големи проекти, финансирани от
Републиканския бюджет или със средства от ЕС, като за целта е изискана необходимата
информация за 2007 г. от четирите общини на територията на областта и от
регионалните координатори към МТСП и МИЕ.
През изтеклата година Областна администрация бе партньор по проект на СНЦ
„Агенция за развитие на Югоизточен район за планиране”, финансиран от програма
Активни услуги на пазара на труда, компонент „Планиране на местното икономическо
развитие”. В резултат бяха изготвени следните документи: „Анализ на текущото
икономическо и социално състояние в общините в област Сливен” и „Стратегия за
местно икономическо развитие на област Сливен, SWOT анализ и план за реализация
на стратегията”. Експерти от Областна администрация участваха при съставянето и
предпечатната подготовка на рекламна брошура, представяща общините в област
Сливен.
Във връзка с политиката на правителството за разширяване на децентрализацията и
деконцентрацията и с цел оптимизиране функционалната компетентност на областния
управител, по отношение координацията и контрола на действията на териториалните
звена на централната изпълнителна власт, в Област Сливен е създадена процедура за
информиране на областния управител за резултатите от дейността на териториалните
звена.

През 2007 г. са постъпили годишни доклади на 15 институции: Дирекции

социално подпомагане на територията на областта, Регионална инспекция за опазване и
контрол на общественото здраве, Териториална дирекция на Националната агенция за
приходите – Сливен, Районна дирекция за национален строителен контрол, Детските
педагогически стаи на територията на областта, Местните комисии за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

С цел повишаване капацитета на служителите в областта на регионалното развитие, те
се включиха в 6 обучения и специализирани семинари за усвояване на средствата от
Структурните фондове и Кохезионния фонд.
С оглед постигане на една от приоритетните цели в дейността ни, а именно
повишаване капацитета не само на служителите в Областна администрация, а и извън
нея

за усвояване на средства от ЕС, бе организирано 5 модулно обучение за

управление на проектния цикъл и кандидатстване по оперативните програми за
представители на общините, НПО и бизнеса. Обучението беше проведено от Центъра
по публична администрация към Нов български университет и в него се включиха 25
човека.

VІІ. РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ СРЕЩУ ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И
КОРУПЦИЯТА. УСКОРЕНА СЪДЕБНА РЕФОРМА, ОСИГУРЯВАЩА БЪРЗО,
ЕФИКАСНО, ПРОЗРАЧНО, СПРАВЕДЛИВО И ДОСТЪПНО
ПРАВОРАЗДАВАНЕ.
ЦЕЛ 1: Решителни мерки за противодействие на корупцията и ограничаване на
“сивия сектор” в икономиката.
През 2007 г. беше обучен един служител от администрацията за лектор по „Превенция
и противодействие на корупцията”, който беше поканен и изнесе лекция на тема:
„Оценка на риска” пред държавни служители от други институции и областни
администрации в страната на национален семинар. Други двама служители участваха в
семинар по „Превенция и противодействие на корупцията”.
По прилагане правилата на Кодекса за поведение на служителите в администрацията
бяха обучени 24 служители.
Четирима са висшите служители от областна администрация, които през отчетния
период преминаха обучени по Етика на държавната администрация. Поведението на
лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт, отразява задължението им
да служат на обществото и да упражняват власт единствено в обществен интерес, като
пазят и утвърждават общественото доверие в институциите.

Във връзка с новия Административно процесуален кодекс (АПК), който влезе в сила от
12.07.2006 г., десет служители от администрацията преминаха обучение по
Административно-наказателни разпоредби по АПК.
През 2007 г. Областният обществен съвет за противодействие и превенция на
корупцията проведе едно заседание. На действащите пощенска кутия за сигнали за
корупция, и на специалния раздел в сайта на Областна администрация Сливен за
противодействие на корупцията за подаване на сигнали по електронен път, през
отчетния период постъпиха три сигнала, единия от които анонимен.

VІІІ. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ ОТ 1 ЯНУАРИ 2007 Г. И ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ И
ИНСТИТУЦИИТЕ НА СЪЮЗА. АКТИВНА И ПРЕДВИДИМА ВЪНШНА
ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА.

VІІІ 1. Присъединяване на Република България към ЕС от 1 януари 2007 г. и
пълноценно участие в органите и институциите на съюза
ЦЕЛ 3: Превръщане на европейската политика във вътрешна за България
политика и пълно възприемане на приоритетите на ЕС
През 2007 г. Областна администрация

Сливен има редица инициативи и проекти,

свързани пряко с европейските политики- за развитие на регионите, за енергийна
ефективност, за иновации, за социално включване, за междукултурен диалог и др.
Във връзка с безопасността на пътното движение, тема много важна и за българското
общество, Областна администрация се включи в инициативата „Европейска харта за
пътна безопасност”. Подготвеното заявление за присъединяване към Европейската
харта за пътна безопасност, освен представяне на региона и изработения от
администрацията

план на дейностите по отношение на пътната безопасност,

включваше ангажимент за неговото изпълнение. В тази връзка, бе направено следното:
•

В съответствие с изпълнението на Областната програма за опазване живота и
здравето на децата в пътното движение и Националната стратегия за
подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за

периода 2007-2010 г., Областна администрация предприе конкретни мерки бяха
уведомени кметовете на общините в Областта за новоизлезлите документи –
Решение на МС от 28.12.2006 г.,

Национална стратегия за подобряване на

безопасността на движението по пътищата, План-програма на МВР, МТ и МРРБ
за подобряване безопасността на движението през 2007 г. и произтичащите от
тях задължения. В резултат, на заседания на Общинските съвети в общините
Нова Загора и Твърдица бяха разгледани информации за състоянието на
безопасността на движението на територията на съответната община и бяха
взети решения за подобряване на състоянието. Чрез сайта на Областна
администрация беше огласена инициативата за присъждане на Годишни награди
за проект или инициатива в изпълнение на Областната програма за опазване
живота и здравето на децата в пътното движение и публикуван формуляр за
участие.
•

В рамките на обявената от Икономическата комисия на Европа към ООН Първа
глобална седмица по безопасността на движението, беше проведено разширено
съвещание с кметове на общини, ръководители на териториалните органи на
изпълнителната власт, представители на Младежкия парламент, преподаватели
по автомото-подготовка, медии. В направените отчети беше акцентирано на
нерешените проблемите, на трудностите при координиране усилията на
отделните институции за изпълнение на общи задачи. Беше споделен и добър
опит от РИО на МОН за координация на усилията между партньорски
организации във връзка с изпълнение на програма с участието на медицинските
специалисти, за обучение по оказване на първа долекарска помощ, с оглед
повишаване подготвеността на учениците за бърза и адекватна реакция, в случай
на попадане в пътно транспортно произшествие.

Във връзка с реализацията на проект на МДААР „Разбираема България”, на
територията на област Сливен, бяха предприети следните действия: Информиране на
кметовете на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица за стартирането на
проекта, неговите цели и Наредба № 3 на МРРБ за транслитерацията на българските
географски имена на латиница, получаване на

обратна информация относно

състоянието на интернет страниците, указателните табели на входовете и в
административните

сгради и отличителните знаци на служителите,

чрез

прессъобщение - информиране на широката общественост за стартирането на Проекта.

Всички тези дейности целяха запознаване с принципите на транслитерацията на
възможно най-широк кръг служители в администрациите, издатели, библиотеки,
читалищни дейци, рекламни агенции и др.
Работата продължи и през 2008 г. с провеждане на работна среща с участието на
представители на МДААР и Института за български език при БАН.

VIІI.2. Активна и предвидима външна политика и политика по сигурността
ЦЕЛ 4: Развитие на ефективни отбранителни способности.
4.1. Изпълнение на мероприятията от годишните планове на областния и общинските
съвети по сигурност.
В съответствие с годишния план за 2007г. областния съвет по сигурността проведе три
заседания. На първото през м.април се разгледаха и актуализираха функционалните
задължения и докладите на членовете на съвета при привеждане на областта в
различни състояния и степени на готовност.
През м. май се проведе сбора на Председателя на съвета с основна теоретична и
практическа насоченост отбраната и сигурността на страната в новите реалности. На
същия освен членовете на съвета взеха участие председателите и секретарите на
общинските съвети по сигурността в областта.
Второто заседание се проведе през м. октомври на което се акцентира на работата по
подготовката и провеждането на местните избори.
На третото заседание през м. декември се отчете на извършеното през годината и прие
плана за работа на съвета през 2008г.
С дневния ред за всички заседания и реда за провеждане на сбора участниците бяха
предварително информирани, приетите решения своевременно се свеждаха, в резултат
на което всеки член на съвета имаше възможност да организира и приведе в
изпълнение приетите решения.
Освен отчетените по-горе мероприятия на областния съвет по сигурността, в системата
на частичните проверки на общините се извърши и проверка на дейността на
общинските съвети по сигурността. Констатираните пропуски в планиране дейността
на общинските съвети и провеждане на мероприятията са отразени в протоколи и
доведени до знанието на техните председатели.

4.2.Военновременно планиране.
Органите за управление през годината до провеждане на местните избори бяха в
относително стабилно положение.
Състоянието на пунктовете за управление на областта и общините е удовлетворително.
Техническите средства за оповестяване са в изправно състояние. Нямаше допуснати
груби пропуски при провеждане на тренировките по оповестяване.
В Областната и общинските администрации е организирано и се поддържа денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, а така също
и за бедствия и аварии.
Назначените дежурни по ПМС №212/1993г. са с добра подготовка и умения за работа с
техническите средства и документите

за оповестяване. За усъвършенстване на

техните знания и умения, ежемесечно с тях се провеждаха занятия под ръководството
на специалистите по отбранително-мобилизационна подготовка.
Дежурните стаи са оборудвани и се поддържат

в добро техническо и битово

отношение.
Планираните семинари и курсове за обучение за годината са изпълнени на 100%, в т.ч.
по управление на кризи-1 и по защита на класифицираната информация-1.
Проведоха се планираните сборове с ръководния състав и тренировки по
оповестяването на личния състав от администрациите за привеждането им в по-високи
състояния и степени на готовност.
Финансовите средства по Дейност 282 в областната и общинските администрации
покриваха нуждите за възнаграждения на персонала и издръжка инфраструктурата на
елементите от системата за управление, като отношението им е 75:25 в полза на
възнагражденията.
Плановете за привеждане на областта и общините в готовност за работа във военно
време се актуализираха, съобразно настъпилите изменения.
За осигуряване на военновременните планове с трудови ресурси и автотракторна
техника, съвместно с органите по отбранително-мобилизационна подготовка. в
дружествата и организациите се извършваше усвояване на контролните числа за
отсрочване на резервисти и техника от повикване при мобилизация във въоръжените

сили. От заявените контролни числа за 2008г. се усвоиха общо в областта 85% за личен
състав и 83% за техника .
Ръководителите на повечето проверени дружества и организации

планират и

отсрочват минимално количество ръководен и технически личен състав необходими за
управление и функциониране на дружеството при извършване на мобилизация в
страната.
Планираните мероприятия за 2007г. са изпълнени, за което са изготвени и
регламентираните отчети до заинтересованите министерства.

VIII. 3. Ефективно управление при кризи
ЦЕЛ 1: Ефективни и навременни действия на правителството при кризи, бедствия
и аварии.
Във връзка с необходимостта от предприемане на превантивни мерки за намаляване на
последствията за населението при бедствия и аварии се координираха действията на
ведомствата на територията на област Сливен, ангажирани с превенцията, реагирането,
управлението и възстановяването при кризи.
Работи се по въпросите на доизясняване на компетенциите и правомощията на
ръководителите на регионално представените държавни структури в хода на аварийно
спасителните и възстановителни дейности по време на бедствия.
Създадена е система за реагиране, предотвратяване и възстановяване при кризи,
бедствия и аварии.
Постигната е сравнително добра комуникация и взаимодействие при бедствия и аварии.

Б. УТВЪРДЕНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯТА – СЛИВЕН ЗА 2008 Г.

НА

ОБЛАСТНА

ЦЕЛ 1: Областна администрация Сливен – модерна европейска администрация,
чрез:

подобряване

професионалните

знания

и

умения

на

служителите;

прозрачност в работата; създаване на антикорупционна среда; добър диалог с
гражданите; усъвършенстване на компетентностите на служителите, свързани с
предоставянето на административни услуги.
Показатели, по които ще бъде оценявано изпълнението на заложените цели и
приоритети:
% удовлетворени потребители от общия брой анкетирани
% просрочени преписки
брой обучителни семинари, курсове и др. за служителите
брой обучени служители
брой издадени бюлетини на администрацията
брой нови страници в уеб-сайта та администрацията
брой потребители, свидетели на корупционни прояви
брой жалби за лошо администриране

ЦЕЛ 2: Укрепване капацитета на служителите в областна администрация и на
други потенциални бенефициенти на оперативните програми,

Програмата за

развитие на селските райони и други национални и европейски програми, с цел
подготовка

и

изпълнение

на

проекти;

предоставяне

на

информация

и

консултации на потенциалните бенефициенти; съдействие на общините в
областта за подготовка на съвместни проекти
Показатели, по които ще бъде оценявано изпълнението на заложените цели и
приоритети:
брой обучителни семинари
брой информационни срещи
брой проекти на администрацията като кандидат или партньор
брой подкрепени проекти
брой подпомогнати от Областна администрация бенефициенти
брой инициирани от Областна администрация проекти

ЦЕЛ 3: Създаване на условия за развитие на туризма на територията на областта,
включително чрез осигуряване на планове за устройство на територията на
местности с туристически потенциал
Показатели, по които ще бъде оценявано изпълнението на заложените цели и
приоритети:
брой инициативи, свързани с развитието на туризма в областта
брой планове на местности с туристически потенциал

