Цели на Областна администрация Ловеч за 2014 г.
УТВЪРДИЛ:.............................................
МИЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
на област Ловеч

Цели за 2014 г.

1
1. Създаване на
по-добри условия
за провеждане на
регионалната
политика чрез
реализиране
приоритетите на
правителството
на регионално
ниво

Стратегически
цели
2
1. Подобрена
координация за
постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване на
бизнес климата в
област Ловеч

2.Провеждане на
ефективна
политика за
регионално
развитие на ниво

Стратегически
документ

Дейности

Срок

Очакван
резултат

3

4

Програма на
правителство
то

Осъществяване на координация и
провеждане на тематични срещи с
териториалните структури на
централната администрация,
общините, бизнеса и гражданския
сектор за реализиране на
политиката за развитие на
регионално ниво

Срок –
постоянен

Създаване на подобри
възможности и
повишена
ефективност при
реализиране на
държавната
политика на
регионално ниво

0

Бр. срещи
Бр.
предложения

Осъществяване на координация и
публичност по изпълнение на
дейностите за осъществяване на
административна реформа
Изготвяне на становища
Участие в работни групи
Осъществяване на координация на
дейностите по регионално
развитие на ниво NUTS 2
Участие в заседания на
Регионалния съвет за развитие на

Срок –
постоянен

Ефективно и
компетентно
подпомагане на
дейността на САР

0

Бр.
становища

Срок –
постоянен

Осъществяване на
ефективна
регионална
политика

0

2 заседания

Регионален
план за
развитие на
Северозападен район

5

Индикатор за
изпълнение
Индикатор
Индикатор
за целево
за текущо
състояние
състояние
7
8

6

1
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СЗР
Подпомагане на Областен
управител при председателстване
на РСР на СЗР чрез осъществяване
на координация със Секретариата
на РСР и ОА
Подпомагане на Областен
управител при изготвяне и
изпълнение на Интегрирана
стратегия за ИТИ в СРЗ
Изготвяне на становища и участие
в публичното обсъждане на
Интегрирана стратегия за ИТИ в
СРЗ

NUTS 2

3. Координация на
дейностите по
регионално
развитие с органите
на местното
самоуправление и
местната
администрация

Стратегия за
развитие на
Област Ловеч
2014-2020

Срок –
постоянен

Подобряване на
ефективността на
работата на РСР
на СЗР

0

2 заседания

Срок –
постоянен

Осигуряване на
възможности за
участие на област
Ловеч в
интегрирани
проекти

0

Бр.
становища

Подпомагане на Областен
управител по разработване на
Споразумението за партньорство
2014-2020 г. и други програмни
документи за периода 2014-2020 г.

Срок –
постоянен

По-добри
възможности за
адресиране на
специфичните
нужди и място на
област Ловеч при
реализирането на
програмните
документи

0

Бр.
становища,
Бр.
предложени
я

Провеждане на заседания на
Областен съвет за развитие
Подкрепа при кандидатстване и
реализация на проекти с
надобщинско значение

Срок –
постоянен

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

0

Бр.
заседания
Бр.
становища
Бр. писма за
подкрепа
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2.Повишаване
ефективността
при провеждане
на секторни
политики

4.Координация и
мониторинг на
изпълнението на
проекти

ПИП „Растеж
и устойчиво
развитие на
регионите“

Подпомагане на областния
управител в подбора и
мониторинга на проекти по
европейски и национални
програми

Срок –
постоянен

2.1. Ефективна
координация на
взаимодействието
между
заинтересованите
страни за
увеличаване на
заетостта,
подобряване на
качеството и
ефективността на
социалните,
здравни и
образователни
услуги

Програма на
правителство
то

Подкрепа за засилване на
социалния диалог между
представители на държавата,
представителните организации на
работници и служители и на
работодателите; организиране и
провеждане на заседания на
Областния съвет за тристранно
сътрудничество, на Комисия по
заетостта, ОСУТ.

Срок –
постоянен

Координиране на дейности в
областта на образование,
здравеопазване, социални
дейности с всички заинтересовани
страни и провеждане на
тематични срещи

Срок –
постоянен

Национална
стратегия за
регионално
развитие
Регионален
план за
развитие на
Северозападе
н район 2014
– 2020 г.
Стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014 – 2020 г.

Срок –
постоянен

ефективността на
работата на ОСР
Ефективно
0
разходване на
публичните
средства и
успешно
изпълнение на
проектите по ПИП
Ефективен
0
социален диалог
между
заинтересованите
страни за
реализиране на
държавната
политика

Осъществяване на
активна политика
в областта на
здравеопазване,
образование и
социални

0

2 срещи
Мониторинг
на
изпълнението на 11
проекта по
ПИП
4 заседания

2 Бр. срещи
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дейности

2.2. Провеждане и
реализиране на
устойчива политика
в сферата на
младежта

2.3. Провеждане на
ефективна политика
по етнически и

Мониторинг на изпълнението на
Областна стратегия за развитие на
социалните услуги съвместно с
общините, териториалните звена и
НПО

Срок –
постоянен

Изпълнение на
целите, заложени
в Стратегията за
развитие на
социалните
услуги в област
Ловеч
Повишаване на
ефективността и
публичността при
реализирането на
проекти по
национални и
други програми

0

2 срещи

Реализиране на проекти по
национални програми и проекти,
финансирани от ЕС или други
източници

Срок –
декември
2014 г.

0

Бр. разкрити
работни
места

Координиране на процеса на
областно планиране и
разработване на Областен план за
младежта и общински планове за
действие 2014 г.

Срок – март
2014 г.

Приети общински
планове 2014 –
2020 г.

0

8 Бр.
общински
планове

Методическо подпомагане
изготвянето на отчети за
изпълнението на дейностите по
общинските планове за младежта

Срок –
февруари
2014 г.

Изготвени и
обобщени 8 Бр.
общински отчети

0

8 Бр. отчети

Участие в консултативен съвет по
въпросите на младежта

Срок постоянен

0

Бр.
заседания

Организиране и провеждане на
заседания на ОССЕИВ

Срок –
постоянен

Ефективно
изпълнение на
планираните
дейности
Активизиране на
дейността на
ОССЕИВ

0

Бр.
заседания
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интеграционни
въпроси

Координиране на процеса на
разработване на Общински
планове за интегриране на ромите
2014 - 2020 г.

Срок –
декември
2014 г.

2.4. Опазване на
околната среда,
биоразнообразието,
земеделския и
горския фонд

Участие в заседания на Съвета по
лова

Срок –
постоянен

2.5. Ефективна
координация за
осъществяване на
дейности за
модернизация на
техническата
инфраструктура и
устройство на
територията

2.6. Координация за

Наредба 2 за

Участие в заседания на комисията
по чл. 17 от ЗОЗЗ

Срок
постоянен

Проведени заседания на ОЕСУТ

Срок –
постоянен

Проведени заседания на комисията
по приемане на плановете на
новообразувани имоти

Срок –
постоянен

Изготвени
общински планове
за интегриране на
ромите 2014-2020
Координиране на
дейностите по
опазване на
горите, дивеча и
рибата и
земеделските земи

0

Изработени
8 Бр.
Общински
планове

0

1 заседание

0
Бр.
заседания

Приемане и
одобряване на
планове на
новообразувани
имоти по
параграф 4

0

2

0

Бр.
заседания
Бр. планове

Приети и одобрени планове

Срок –
постоянен

Координация по събиране и
обобщаване на информация за
собствеността на ВиК мрежата и
съоръженията
Специализирано обучение на 4
служители

Срок –
постянен

Усъвършенстване
управлението на
ВиК сектора

0

Бр. справки

Срок –
постянен

0

Бр. обучени
служители

Направени предложения за

Срок –

Повишен
административен
капацитет
Осигуряване на

0

Бр.предложе

0
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предоставяне на
качествени
транспортни услуги
и подобряване
безопастността на
движението

2.7. Подобряване на
координацията на
дейностите за
подобряване на
енергийната
ефективност

условията и
реда за
утвърждаване
на ТС и за
осъществяван
е на превози
на пътници с
автобуси
Стратегия за
намаляване
на жертвите
по пътищата
в област
Ловеч 20122020 г.

ОСР 20142020
България
2020

промени в РТС

постоянен

Актуализиране на ОТС

Срок постоянен

качествени услуги
за населението

ния
0

Утвърдена
от ОУ ОТС

0

1 Бр. Отчет

Отчет на
изпълнението на
Областната
стратегия и
Програмата за
нейното
изпълнение за
периода 20142015 г.

0

Бр.
разрешения

Актуализирана
ОТС
Подобряване на
безопасността на
движението

Отчет на изпълнението на
Областната стратегия за
подобряване безопасността на
движението по пътищата и
Програмата за нейното изпълнение
за периода 2014-2015 г.

Срок –
постоянен

Издаване на разрешения по
Наредба 2

Срок –
постоянен

Проведени заседания на комисията
по транспорт

Срок –
постоянен

Предоставяне на
транспортни
услуги за
населението

0

Организиране и провеждане на
заседания на Съвета за енергийна
ефективност

Срок –
постоянен

Изпълнени мерки
по енергийна
ефективност

0

Бр.
заседания и
повишена
енергийна
ефективност

Изготвяне на годишен отчет по
Закона за енергийната
ефективност.

Януари 2014
г.

Изготвяне на
годишен отчет по
Закона за

0

1 Бр. отчет

Бр.
заседания
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2.8. Координация
по опазване и
популяризиране на
културноисторическото и
природно богатство
на област Ловеч

3. Постигане на
висока
ефективност при
осъществяване
на
правомощията
на областен
управител по
контрола по
законосъобразно
ст на решенията
на общинските
съвети и
актовете на
кметовете

Добро управление

Програма на
правителство
то
РПР на СЗР
2014 - 2020
ОСР 2014 2020

ЗА
ЗМСМА

Координация и подкрепа при
кандидатстване и изпълнение на
проекти на територията на
областта.

Срок –
постоянен

Координация с органите на
местното самоуправление,
читалища, училища и НПО във
връзка с провеждане на
регионални, национални и
международни прояви и събития.

Срок –
постоянен

Заседания на Областна комисия
„Военни паметници“
Осъществяване на ефективен и
ефикасен контрол по
законосъобразността на решенията
на общинските съвети и актовете
на кметовете.

Срок постоянен
Срок –
постоянен

енергийната
ефективност
Брой писма за
подкрепа,
информации,
становища и др.
Популяризиране
на културноисторическото и
природно
богатство на
област Ловеч

Ефективна
координация с
органите на
местното
самоуправление и
МА в защита на
обществения
интерес

0

Бр.
становища

0

Бр. участия
Културен
календар

0

Бр.
заседания
Бр.
проверени
решения и
актове

0
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4. Ефективно
управление,
разпореждане и
опазване на
държавната
собственост

5.Повишаване
ефикасността и
ефективността
на административното
обслужване чрез
въвеждане на
комплексно
административно обслужване

Ефективно
управление и
разпореждане с
държавната
собственост

Модернизация на
административните
процеси чрез
Усъвършенстване
на работните
процеси за
предоставяне на
административни
услуги. Въвеждане
на комплексно
административно
обслужване.

ЗДС
ППЗДС

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация 20142020 г.
Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република
България

1.Актуализиране на вътрешните
актове за управление и
разпореждане с имоти и вещи ДС
съобразно нормативните промени.

Юни 2014
година

Ефективно,
прозрачно и
законосъобразно
управление и
стопанисване на
държавните имоти
и движими вещи
ДС.

0

Бр.
актуализира
ни актове

0

3 бр.
регистри

2.Актуализиране на Главен
регистър имоти за имоти държавна
собственост, спомагателни
регистри на имотите ПДС и ЧДС
на територията на областта.

Срок постоянен

3.Изготвяне и изпълнение на
график за проверки и оглед на
имоти – държавна собственост на
територията на Област Ловеч.

Срок постоянен

0

график
Бр.
проверки

4.Проверка на договорите за
отдаване под наем на имоти –
държавна собственост.

Срок постоянен

0

Бр.
договори

Описание на работните процеси
по предоставянето на
административни услуги в
текущо състояние.
Анализ и подобряване на
работните процеси по
предоставяне на административни
услуги.
Проектиране на процесите в
бъдещо състояние и внедряване.
Мониторинг и контрол на
работните процеси.

Срок –
постоянен

Налични
описания на
администрати
вните услуги
на интернет
сайта на
Областна
администраци
я Ловеч.

Анализиран
ии
усъвършенс
твани
работни
процеси по
предоставян
ето на
администрат
ивни
услуги.
Реализирани

1.Текстово
описание и
диаграма за всяка
от адм. услуги.
2.Диагностичен и
прогностичен
анализ за всяка от
услугите.
3.Варианти за
бъдещото
състояние на
всяка от услугите.
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4.Наблюдения и
измервания на
изпълнението на
всяка от услугите,
идентифицирани
отклонения,
предприети
коригиращи
действия

2011-2015
Концепция за
подобряване
на
администрати
вното
обслужване в
контекста на
принципа
"Едно гише"
Издаване на удостоверения
Съставяне на актове за държавна
собственост
Издаване на преписи от документи
Издаване на заповеди
Извършване на справки по
регистрите за държавна
собственост

Срок постоянен

Удовлетвореност
на гражданите от
качеството на
предоставените
услуги

практически
стъпки за
въвеждане
на
комплексно
администрат
ивно
обслужване.

0

%

0

6. Ефективна
защита
интересите на
държавата и
областна

Защита на
обществения
интерес

Гражданско
процесуален
кодекс;
Административно

Ефективно процесуално
представителство по съдебни дела.
Изготвяне на Искови молби,
отговори и жалби,

Срок –
постоянен

Процент на
спечелените в
полза на
държавата дела,
спрямо общия.

Брой участия
в съдебни
заседания

Бр.
издадени
документи
85%
удовлетворе
ност на
потребители
те, измерена
чрез
анкетни
карти
Липса на
подадени
жалби от
потребители
те за лошо
администрат
ивно
обслужване
Брой
участие в
съдебни
заседания
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процесуален
кодекс;

администрация
чрез подобряване
дейностите по
процесуално
представителств
о по съдебни дела
и издаване на
законосъобразни
актове

Изготвяне на законосъобразни
индивидуални административни
актове.

Законосъобразни
индивидуални
административни
актове.

Спечелени
дела над 70%;
Загубени дела
под 30%

Спечелени
дела 70%

Брой
оспорени
администрати
вни актове
0

Брой
оспорени
администрат
ивни актове
1 екип
Бр.
консултации
с
политически
сили
График на
дейностите

Разработен
план за
привеждане
на област
Ловеч във
военно
време;

7. Създаване на
условия за
произвеждане на
честни и
прозрачни
избори

Защита на
обществения
интерес

ИК и
Методически
указания

Осъществяване на
организационно-техническа
подготовка за провеждане на
избори за Европейски парламент

Срок – юни
2014

Сформиране на
технически екип и
осъществяване на
организационнотехническа
подготовка за
провеждане на
избори за
Европейски
парламент

8.Отбранително
мобилизационна
подготовка,
поддържане на
запаси и
мощности,
дейности при
кризисни
ситуации

Поддържане на
елементите на
военновременната
система в
готовност, за
използване при
кризисни ситуации
от военен характер

Стратегия за
национална
сигурност на
Република
България

1.Организиране разработването на
плана за привеждане на област
Ловеч във военно време – военно
временния план;

Декември
2014 година

1.Повишена
готовност на
област Ловеч за
привеждане и
работа във военно
време;

Разработен
план
за
привеждане
на
област
Ловеч
във
военно време;

2.Оперативно
управление на
защита при
бедствия

Проведени
Брой
заседания на проведени
ОСС;
заседания на
ОСС;

2.Организиране на дейността и
състава на ОСС;

3.Поддържане на

Проведени

Брой
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Цели на Областна администрация Ловеч за 2014 г.
военновременната система за
управление;

9. Ефективно и
ефикасно
разходване на
публичните
средства на ОА
Ловеч

Повишаване
качеството на
публичните
финанси

ЗДБ;
Постановлени
е на МС за
изпълнение
на ДБ; ЗС;
ЗПФ

тренировъчни
заседания.

4.Ефективни действия при
възникване на кризи с природен и
техногенен характер - участие в
работата на Междуведомствена
експертна комисия за обследване
техническото и експлоатационно
състояние на язовири и
проводимостта на речните корита.
5. Дейности по превенция
възникването на кризи
Организиране на дейността и
състава на Щаба за защита при
бедствия и взаимодействие с
ОУПБЗН;

Срок постоянен

Подобряване на управлението и
стопанисването на активите на ОА
Ловеч.

Декември
2014 година

Повишаване отговорността на
служителите за опазване на
имуществото и активите.

Осигуряване
безопасна
експлоатация
язовири
проводимостта
речните корита

на 0

2 бр.
проверки

на
и
на

1.Целесъобразно и
законосъобраз
но управление и
стопанисване на
активите на ОА;

Извършени
инвентаризац
ии.

2.Имуществена
отговорност на
служителите;

Ясни
регламенти за
отговорността на
служителите
по опазване
на
имуществото

3.Икономично

проведени
тренировъч
ни
заседания.

Извършване
на годишна
инвентариза
ция;

Регламентир
ане на
имуществен
ата
отговорност
на
служителит
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Цели на Областна администрация Ловеч за 2014 г.
разходване на
публичните
средства.

и активите на
ОА.
Актуализиран
и вътрешни
правила по сми за ФУК

Създаване на мерки
за превенция на
административната
корупция,
повишаване
на
общественото
доверие
в
процеса на Оценка
институциите
и
на нормативното
засилване
на
въздействие
гражданския
контрол
Публичност
и
прозрачност
в
работата на ОА при
осъществяване на
държавната
политика
на
областно ниво
10. Осигуряване

на прозрачност и
укрепване
доверието на
гражданите и
бизнеса. Участие в

Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодейст
вие
на
корупцията и
организирана
та
престъпност;
Етичен
кодекс;
Вътрешни
правила
Стратегия за
развитие на
ДА
20132020г.

1.Прилагане на вътрешни правила Декември
на областно ниво с широкото 2014 година
участие на всички заинтересовани
страни.
2. Разширяване възможността за Декември
участие в процеса на Оценка на 2014 година
нормативното въздействие върху
дейността на областния управител.

3.Осъществяване на
информационни кампании и
Декември
организиране на публични събития 2014 година
за популяризиране на дейността на
администрацията;
4.Периодично актуализиране на

1.Системност
в
прилагането
на
политиката
на
нетърпимост при
противодействие
корупцията.;
2.Отчет
за
дейностите
по
прилагането
на
мерките
за
превенция
на
административнат
а корупция;
3.Участие
в
извършени оценки
на нормативното
въздействие върху
актове, касаещи
дейността на ОУ

4.Осигурена
публичност
работата

Актуализиран
и на
вътрешни
правила и
процедури

е.

Брой
актуализира
ни
вътрешни
правила
Утвърдени
вътрешни
правила и
процедури;

Отчети за
дейностите
по прилагане
на мерките за
превенция на
администрати
вната
корупция;
Проведени
анкети и
попълнени
анкетни карти

Брой отчети
за
дейностите
по
прилагане
на мерките
за
превенция
на
администрат
ивната
корупция;
Брой
Организирани попълнени
информацион анкетни
за ни кампании; карти и
на
предприети
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Цели на Областна администрация Ловеч за 2014 г.
електронната страница на ОА за
изпълнение плана на дейностите за
постигане целите на ОА.

администрацията
и ПК;
5.Постигане
да
публичност
и
прозрачност при
изпълнението
и
отчитането
на
дейността на ОА

Организирани действия.
пресконферен
ции;
Брой
организиран
Публикувани и
прессъобщен информацио
ия
и нни
материали на кампании;
интернат
страницата на Брой
ОА
организиран
и
пресконфер
енции;
Брой
публикуван
и
прессъобще
ния и
материали
на интернат
страницата
на ОА

11.Подобряване
качеството на
публичните
услуги и
улесняване
достъпа
гражданите и
бизнеса до тях

Модернизация на
административните
процеси
чрез
усъвършенстване
на
работните
процеси
за
предоставяне
на
административни
услуги. Въвеждане

Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република
България
2011-2015
Концепция за

1. Описание на работните
процеси по предоставянето на
административни услуги в
текущо състояние.
2. Анализ и подобряване на
работните процеси по
предоставяне на
административни услуги.
3. Проектиране на процесите в

Декември
2014 година

1.Текстово
описание
и
диаграма за всяка
от
административнит
е услуги.
2.Диагностичен и
прогностичен
анализ за всяка от

Налични
описания на
администрати
вните услуги
на интернет
сайта
на
Областна
администраци
я Ловеч.

Анализиран
ии
усъвършенс
твани
работни
процеси по
предоставян
ето на
администрат
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Цели на Областна администрация Ловеч за 2014 г.

12. Подобряване
административния капацитет
чрез повишаване
квалификацията
на служителите

на
комплексно подобряване
административно
на
обслужване.
администрати
вното
обслужване в
контекста на
принципа
"Едно гише"

бъдещо състояние и
внедряване.
4. Мониторинг и контрол на
работните процеси.

Компетентна и
ефективна
държавна
адниминстрация

Участие в семинари, кръгли маси,
обучения с цел подобряване на
професионалната и
функционалната компетентност

Срок –
постоянен

Успешно изпълнение на проект по
ОПАК

Срок – м.
август 2014
г.

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация 20142020

услугите.
3.Един или
няколко варианта
за бъдещото
състояние на
всяка от услугите.
4.Наблюдения и
измервания
на
изпълнението на
всяка от услугите,
идентифицирани
отклонения,
предприети
коригиращи
действия.
Повишена
0 Бр.
професионална
компетентност и
квалификация

ивни
услуги.
Реализирани
практически
стъпки за
въвеждане
на
комплексно
администрат
ивно
обслужване.

Успешно
изпълнен и
отчетен проект

1 Бр. проект

0 Бр.

Бр. обучени
служители
Бр.
сертификати

СЪГЛАСУВАЛ:..............................................
ИНЖ. ЕМИЛ ЕМИЛОВ
Главен секретар на ОА Ловеч
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