ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./
4 тематични срещи

Индикатор за
текущо състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
4 тематични срещи

Проведени тематични срещи с
представители на общините

4 тематични срещи

5 тематични срещи

Подпомагане изпълнението на
мерки за осъществяване на
Стратегията за
децентрализация

Изготвени становища

1 становище

1 становище

Участие в работни групи

Актуализация на Стратегия за
развитие на област Ловеч 2005
– 2015 г.

Актуализиран документ за
изпълнение на Стратегия за
развитие на област Ловеч
2005 – 2015 г.

Участие в 1 раб.
група
1 документ

Участие в 1 раб.
група
МО
АДИ

Координация на дейностите по
регионално развитие на ниво
NUTS 2

Участие в заседания на
Регионалния съвет за
развитие на СЗР

2 заседания

2 заседания

Координация на дейностите по
регионално развитие с органите
на местното самоуправление и
местната администрация
Организиране на изнесени
приемни на Областния
управител в общините, срещи и
дискусии с представители на

Заседания на Областен съвет
за развитие

2 заседания

1 заседание
2 работни срещи

Проведени изнесени приемни,
срещи и дискусии на
Областния управител в
общините

4 приемни

3 приемни

Цели за 2011 г.

Дейности

Резултат

1.Реализиране
приоритетите на
правителството на
регионално ниво.

Координация с териториалните
структури на централната
администрация за провеждане
политиката за развитие на
регионално ниво

Проведени тематични срещи с
териториалните структури на
централната администрация

Координация с общините за
провеждане политиката за
развитие на регионално ниво

2 . Създаване на
по-добри
възможности за
провеждане на
регионалната
политика на
областно и
общинско ниво.

3. Укрепване на
взаимодействието
с
местната власт,

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 %/

напълно постигната цел /100 %/

11 съвместни
проверки

напълно постигната цел /100 %/

1

регионалните
структури на
централната
власт, бизнеса и
гражданския
сектор.
4. Реализиране на
секторни политики.

местната власт, регионалните
структури на централната власт,
бизнеса и гражданския сектор

Засилване координиращите
функции на Областния съвет за
развитие по реализиране на
проекти с надобщинско
значение

Координация при
осъществяване на проекти и
дейности с над общинско
значение

Стартиране на дейността на
Асоциация по ВиК Ловеч

Ефективно управление на ВиК
системите

Актуализация на Областен план
за защита при бедствия и за
провеждане на спасителни и
неотложни аварийновъзстановителни работи при
наводнения

Актуализиран Областен план
за защита при бедствия и за
провеждане на спасителни и
неотложни аварийновъзстановителни работи при
наводнения

Назначаване на
Междуведомствена експертна
комисия за обследване
техническото и
експлоатационно състояние на
язовири и проводимостта на
речните легла
Създаване на Координационен
екип и Звено за мониторинг и
оценка за оперативното
изпълнение на дейностите в
Стратегия за развитие на
социалните услуги в област
Ловеч
Подкрепа за засилване на
социалния диалог

Организиране и провеждане на
заседания на Комисия по
заетост

Проведени пролетен и есенен
оглед на състоянието на
язовирите и проводимостта на
речните легла
Създадени Координационен
екип и Звено за мониторинг и
оценка за оперативното
изпълнение на дейностите в
Стратегия за развитие на
социалните услуги в област
Ловеч

Проведени заседания на
Областния съвет за
тристранно сътрудничество

Проведени заседания на
Комисията по заетостта

2 бр. проекти

2 бр. проекти и 8
бр. програми
1 бр. информация

напълно постигната цел /100 %/

1 актуализиран
документ

1 актуализирани
документа

2 огледа

3 огледа

Създадени ЗМО и
КЕ

Създаден КЕ

1 заседание

-

3 заседания

5 заседания

2

5. Постигане на
висока
ефективност при
осъществяването
на правомощията
на областен
управител за
упражняване на

Организиране и провеждане на
заседания на ОСУТ

Проведени заседания на
ОСУТ, взети решения по
актуални въпроси

Съдействие и координация при
осъществяване на
преброяването на населението
и жилищния фонд в Р България
- 2011

2 заседания

4 заседания

Проведени работни срещи,
заседания на ОПК;
осигуряване на информация
на сайта на областна
администрация

2 заседания
3 публикации
2 пресконференции

2 заседания
3 публикации
3 пресконференции

Разглеждане и обсъждане на
възникнали въпроси от
компетентността на ОССЕДВ

Проведени заседания на
ОССЕДВ, взети решения по
актуални въпроси

2 заседания

2 заседания
Изготвени 2 бр.
информации

Координиране на дейностите по
охрана на горите, дивеча и
рибата

Проведени заседания на
Областен консултативен
съвет по охрана на горите,
дивеча и рибата

Бр. заседания

1 заседание

Организиране на
информационна кампания в
рамките на Световната година
на гората

Информационна кампания

Бр. публикации,
пресконференции

2 публикации

Организиране на срещи и
провеждане на заседания на
комисии по въпроси от
компетенциите на областен
управител

Проведени срещи и заседания
на комисии към областния
управител

Бр. проведени
заседания

5 проведени
заседания

Осъществяване на ефективен и
ефикасен контрол по
законосъобразността на
решенията на общинските
съвети и актовете на кметовете

Недопускане на
незаконосъобразни решения
на общинските съвети и
актове на кметовете

100% контрол на
решенията на общ.
съвети и актовете
на кметовете

Осъществен
контрол за
законосъобразност
чрез проверка на
протоколи от 143
заседания на
Общински съвети
и 1379 решения, от

напълно постигната цел /100 %/

3

контрол по ЗМСМА
и ЗА.

6. Осъществяване
взаимодействие с
органите на
изпълнителната
власт и
общинските
администрации за
провеждане на
честни и открити
избори.
7. Постигане на поголяма
прозрачност в
публичния сектор
чрез активен
диалог и
взаимодействие с
административнит
е структури,
местна власт, НПО
и медии.
8. Ефективно,
ефикасно и
икономично
разходване на
бюджета на
Областна
администрация
Ловеч.
9. Подобряване на
качеството на
административното обслужване
на гражданите и
бизнеса чрез

Организационно-техническа
подготовка за провеждане на
избори за Президент на РБ,
кметове и общински съветници

Проведени честни и
демократични избори

О жалби

които са върнати
за преразглеждане
14 решения и 1 е
оспорено пред
Административен
съд
Свикване и
провеждане на 8
бр. учредителни
заседания на
новоизбраните
общински съвети
О жалби

Провеждане на заседания на
Областен съвет за превенция
на престъпността и борба с
корупцията

Проведени срещи и заседания
на Областен съвет за
превенция на престъпността и
борба с корупцията

Бр. проведени
заседания

2 проведени
заседания

По-голяма прозрачност в
работата на публичния сектор

Бр. публикации
0 сигнали за
корупция

1 публикации
0 сигнали за
корупция

Строга и ясна отчетност,
постоянен мониторинг и контрол
на разходите. Извършване на
ежемесечен и тримесечен
мониторинг на риска съгласно
ОП „Управление на риска”.

Поетите задължения да са в
рамките на утвърдения
бюджет.

471 061 лева
годишен бюджет,
планиран

695 058 лева
отчет за годината

Участие в дейностите по проект
по ОПАК „По-добро обслужване
чрез електронно управление в
Северозападен, Северен
централен и Североизточен
райони за планиране”.

Достъпни през Интернет
електронни административни
услуги, свързани с
управлението на държавната
собственост на територията
на Област Ловеч.

10 броя административни услуги,
достъпни през
Интернет

23 броя
административни
услуги, на
интернет адрес
http://eimoti.egov.bg
в крайна фаза на

напълно постигната цел /100 %/

напълно постигната цел /100 %/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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реализация на
електронни
административни
услуги, свързани с
управлението на
държавната
собственост на
територията на
Област Ловеч.
Реализиране
на секторни
политики.
10. Недопускане
на неефективни и
нецелесъобразни
решения, форма
на заобикаляне на
закона и
съзнателна
злоупотреба с
власт и държавни
средства.
11. Подобряване
управлението на
държавната
собственост.

12. Утвърждаване
на управлението
на човешките
ресурси като
стратегическа
дейност.

13. Развитие на
ефективни
отбранителни
способности и
защита на
населението при
кризи.

Внедряване на разработения
софтуер по проекта.
Актуализиране на вътрешните
правила за организация на
административната дейност (за
оборот на електронни
документи и документи на
хартиен носител) в Областна
администрация Ловеч.

разработване

Вземането на управленско
решение се предхожда от
изготвяне на становища и
доклади за финансова
обоснованост и
целесъобразност на разходите.

Всички управленски решения
да са финансово обосновани и
целесъобразни, без
заобикаляне на закона или
съзнателна злоупотреба с
власт.

100 %
изпълнено

100 %
изпълнено

напълно постигната цел /100 %/

Ежемесечни заседания на
комисията по управление на
собствеността. Изготвяне на
решения за отдаване под наем
и продажба на недвижими
имоти и движими вещи
държавна собственост.
Планиране и определяне на
приоритети в управлението на
човешките ресурси. Планиране
на числеността на персонала,
оценка на трудовото
изпълнение. Изготвяне на план
за обучение, който да посрещне
реалните нужди и създаде
условия за обучение с цел
развитие на компетентностите.
Изпълнение на дейностите
описани във военновременния
план на Област Ловеч.
Извършване на проверки на
рискови обекти за недопускане
на кризи, застрашаващи
населението.

Повишена събираемост на
приходите от отдадени под
наем имоти държавна
собственост.

100 % събрани
приходи в края на
годината

170 % събрани
приходи в края на
годината

напълно постигната цел /100 %/

Назначени експерти на
свободните длъжности в
Областна администрация
Ловеч.

0 бр. незаети
експертни
длъжности

5 бр. незаети
експертни
длъжности

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

Повишена готовност за работа
при възникнали кризи.

90%

90%

напълно постигната цел /100 %/
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