ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Отчет за изпълнение на целите за 2009 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Ловеч
1
2
3
4
Цели за 2009 г.
Дейности
Резултат
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо
състояние
състояние
/заложен в
/отчетен в края
началото на
на 2009 г./
2009 г./

1. Създаване на подобри възможности
за провеждане на
регионалната
политика на областно
и общинско ниво

Проведени работни
срещи в областите
Видин и Монтана за
обсъждане и
координиране на
дейностите по
актуализация на
регионален план на
Северозападен
район.
Изготвени становища
по Актуализиран
документ за
изпълнение на
Регионалния план за
развитие на
Северозападен
район и проект на
Програма за

Изготвени
становища и
извършена
подготовка за
актуализация на
плановите
документи за
реализиране
политиката на
регионално
развитие.

Актуализирани
два
стратегически
документа

5
Индикатор за
самооценка
1. Напълно
постигната цел
/100 %/
2. Задоволително
постигната цел
/50 на 50 %/
3. Незадоволително постигната
цел
/под 50 %/
Проект на
Задоволително
Актуализиран
50%,
документ за
Приемането на нова
изпълнение на
правителствена
Регионалния
програма за
план за развитие периода 2009 – 2013
на
г. с нови приоритети
Северозападен
доведе до
район за
удължаване
периода 2009 –
сроковете за
2013 г.
актуализация на
документите

реализация на
дейностите в
районите за
целенасочена
подкрепа за периода
2010 2011 г.
Подготовка за
актуализация на
областна стратегия
Подготовка и участия
в заседания на
регионален съвет за
развитие на СЗР
2. Подобряване
координацията и
взаимодействието за
провеждане
политиката на
регионално развитие
и дейността на
Областен съвет за
развитие.
3. Подобряване
качеството на
административните
услуги чрез
реализиране на
проекти по ОПАК

Подготовка и
провеждане на
заседания на ОСР

По проект
“Партньорство за
развитие” по ОПАК са
разработени:
Анализ и оценка на
опита и капацитета
на администрациите
в областта на ПЧП и
постигнати добри
практики
Разработване на
унифицирани
вътрешни правила и

3 заседания на РС
на СЗР

Създаване на подобри условия за
реализиране
политиката на
регионално развитие

3 заседания на
ОСР
19 заседания на
постоянни
комисии и
тематични
срещи

Заседание на
ОСР и 11
заседания на
постоянни
комисии

100%

Популяризиране
възможностите за
прилагане на ПЧП
Практическо
приложение на
указания за ПЧП в
общините: Бургас,
Плевен, Балчик и
Смолян
Внедрена пилотно
типова
информационна
система за

Разработване на
унифицирани
вътрешни
правила и
процедури за
ПЧП в 4
приоритетни
сектора

Разработени
вътрешни
правила за ПЧП
в секторите:
социални
дейности,
туризъм,
култура и
образование

100%

процедури
Разработване на
типова
информационна
система за цялостно
управление на ПЧП
В рамките на проект
“Постигане на подобро управление
чрез повишаване на
публичността в
работата на
областните
администрации от
СЗР” на ОА Враца е
внедрена
интегрирана
информационна
система “Регион
Северозапад”
По проект “По-добро
управление чрез
електронно
управление
Северозападен,
Северен централен и
Североизточен район
за планиране” на ОА
Плевен е осъществен
преглед на
използваните от
общините
информационни
системи за
документооборота и
услугите по общинска
собственост

реализиране на ПЧП
в общините Бургас,
Плевен, Враца,
Смолян, Нови пазар
и Кюстендил

Повишаване
общественото
доверие към
работата на
администрацията
Повишена
ефективност на
антикорупционните
механизми

Повишаване
ефективността и
прозрачността в
работата на
администрациите

4. Реализиране на
секторни политики

5. Осигуряване
съответствието на
предоставяните от
областната
администрация
административни
услуги и процедури с
нарастващите
изисквания на
потребителите.

6. Оптимизиране на
процесите в областна
администрация

Реализирани проекти
по НП “ОСПОЗ”, НП
“Помощ за
пенсиониране” и
“Старт на кариерата”
Изготвяне на анализи
въз основа на
мониторинг от
попълнени анкетни
карти за
админстратвното
обслужване
Провеждани са
пресконференции за
отчитане на
администрацията
пред обществото. На
интернет страницата
на Областна
администрация са
публикувани годишен
доклад за работата
на администрацията,
доклад за
състоянието на
администрацията и
система за
самооценка на
администрацията
Анализ и оценка за
съответствието с
изискванията на
стандартите за
управление ISO
9001:2000
Анализ и оценка за

Осигуряване заетост
на трайно
безработни лица

Изпълнение на
проект

Наети 22
безработни лица

100%

Удовлетворяване
изискванията на
потребителите на
административни
услуги. Публичност и
прозрачност за
работата на
администрацията.

О бр. жалби за
лошо
административно обслужване

О бр. жалби за
лошо
административно обслужване

100%

Свеждане на
инцидентите по
лошо
администриране и
информационна
сигурност до
минимум.

0 бр. инциденти

Получен
сертификат по
ISO 9001:2000 №
BG11692Q,
валиден до
30.11.2011 г. с
обхват:

100%

7. Ефективно
управление на
процесите оказващи
влияние върху
качеството на
обслужване.

съответствието с
изискванията на
стандартите за
управление
ISO/IEC27001:2005.
Оптимизиранa e
мрежата на
администрацията,
изградeн е нов
домейн. Инсталиран
e Windows 2008
Server.с цел
ограничаване на
инциденти,
предизвикани от
вируси,
неправомерен достъп
до информация

Ефективно и
ефикасно
управление на
всички
идентифицирани
процеси, оказващи
влияние върху
качеството и
сигурността на
информацията

Предоставени
качествени и в срок
услуги на гражданите
и бизнеса
Предоставяне на
административни

Повишаване броя на
предоставените
услуги през
Интернет;
Съкращаване на

300 бр.

“Провеждане на
регионална
политика за
осъществяване
на държавно
управление по
места и за
осигуряване на
съответствие
между
националните и
местните
интереси.
Административно-правно и
информационно
обслужване.
Получен
сертификат по
ISO/IEC
27001:2005 №
IND92013,
валиден до
09.02.2012 г. с
обхват:”Предост
авяне на
административн
и, правни и
информационни
услуги за
физически и
юридически
лица”
Отговор на 165
бр. жалби
Издадено 1
разрешение за
строеж
Одобрени са

100%

услуги по електронен
път и съгласно
подписани
споразумения с
общините Тетевен,
Ябланица и Ловеч

8. Провеждане на
вътрешни одити,
надзорни одити и
сертификационни
одити.

9. Подобряване на
взаимодействието с
органите на местно
самоуправление и ТЗ
за постигане на
устойчиво социално –
икономическо
развитие.

Извършени вътрешни
одити и преглед от
ръководството за
поддържане на
сертифицираната
„Система за
управление на
качеството и
информационна
сигурност”
Подготовка,
провеждане и
участия в заседания
на комисии

сроковете за
предоставяне на
услугите;
Повишаване
доверието на
гражданите и
бизнеса в
администрацията
чрез предоставените
административни
услуги включително
и web базирани
услуги.

Подобрено е
качеството на
услугите и
информационната
сигурност

Отстраняване на
несъответствията

Постигане на тясно
взаимодействие
между Областен
управител,
деконцентрирани
структури и общини
за постигане на
устойчиво и
балансирано
развитие на
областта

Разширен
обхват на
взетите решения
с цел постигане
на балансирано
развитие

плановете на 5
местности по &
4 от ПЗР на
ЗСППЗЗ и е
приет е плана на
1 местност
Постъпили 84
искания за
обезщетения по
ЗПГРРЛ
Изплатени
обезщетения по
36 бр. преписки
Водени са 22
административн
и дела, от които
9 са приключени.
Отстранени
констатираните
при одитите
несъответствия

Проведени 25
заседания на 6
комисии.
Учреден е
Областен съвет
за тристранно
сътрудничество.

100%

100%

10. Ефективен
контрол по
законосъобразността
на решенията на
общинските съвети и
актовете на
кметовете на общини

Осъществяване на
контрол по
законосъобразността
на актовете и
действията на
органите на местното
самоуправление и
местната
администрация

Осъществяване на
превантивен и текущ
контрол върху
работата на
общинските съвети с
цел защита
интересите на
гражданите и
обществото

Свеждане до
минимум на
върнатите за
преразглеждане
и оспорени
решения на ОС

11. Създаване на
възможности за
пълноценна
реализация на всеки
служител за
осъществяване на
целите на
администрацията в
рамките на неговата
компетентност и
правомощия

Повишаване
квалификацията на
служителите за
подобряване на
тяхната ефикасност и
ефективност на
работа чрез
специализирани
обучения по
утвърден годишен
план, съгласуван с
МДААР и ИПАЕИ.
Анализ и самооценка
на служителите в

Мотивиране на
служителите от
областна
администрация и
създаване на
възможности за
пълноценна
реализация и
удовлетвореност от
постигнатите
резултати.

Участие в 25
общи и
специализирани
обучения

Осъществен е
контрол по
законосъобразно
стта на 1383
решения на
общинските
съвети, взети
при проведените
110 заседания в
осемте общини
на област Ловеч.
От тях 5 са
преразгледани
на основание чл.
45, ал.4 от
ЗМСМА, едно
решение на ОбС
Ябланица е
оспорено от
Областен
управител и
отменено с
решение на ЛАС
4 служители са
преминали на
задължително
обучение и 2 са
преминали
специализирано
обучение

100%

50%
не са осъществени
обучения, поради
липса на финансов
ресурс

12. Подобряване на
взаимодействието с
органите на
изпълнителната
власт и общините за
организиране и
провеждане на
избори за ЕП и
народни
представители

13. Усъвършенстване
на системите за
финансово
управление и контрол

14. Подобряване
процесите по
придобиване,
стопанисване,
управление,
разпореждане и
актуване на
държавни имоти и

администрацията по
отношение
изискванията за
качество и сигурност
на информацията.
Осъществена е
организационнотехническа
подготовка на
изборите за членове
на ЕП и за народни
представители в
тясно
взаимодействие с
МДАР, общини, РИК
и МВР

Създадени са
условия за
ефективно и
ефикасно
изразходване на
бюджетни средства
при режим на
икономии
Издаване на АДС
Отписване на АДС
Издадени заповеди
за настаняване на
бюджетни структури
Отдаване под наем
на имоти държавна
собственост на

Изпълнение на
всички процедури в
срок и съобразно
законовите
изисквания

Проведена
организационнотехническа
подготовка на
изборите

Ефективно
управление на
разходването на
бюджетни средства

Вместване в
рамките на
утвърден
бюджет

Изпълнение на
административните
услуги качествено,
законосъобразно,
точно и
безпристрастно.
Съкращаване на
сроковете за

Продажби чрез
търг, издадени
АДС, отписвания
и продажба на
държавна земя –

Извършена
организационнотехническа
подготовка на
изборите за
членове на ЕП и
за народни
представители
при стриктно
спазване на
методическите
указания,
гарантиращи
спазването на
законите при
тяхното
провеждане
Постигнат
балансиран
бюджет

100%

71 бр.
90 бр.
10 бр.

100%

1 бр.

100%

движими вещи –
държавна
собственост по реда
на ЗДС и ППЗДС

15. Усъвършенстване
и развитие на
ефективни
отбранителни
способности

16. Ефективни
действия при кризи,
бедствия и аварии.
Взаимодействие с
общините

политически партии
Отдаване под наем
на апартаменти
държавна
собственост
Отдаване под наем
на имоти държавна
собственост чрез
търг
Продажба на имоти
държавна
собственост чрез
търг
Издаване
удостоверения
Отстъпено право на
строеж
Обезщетяване на
собственици на
одържавени имоти
Решаване на
имуществени
спорове по съдебен
ред
Поддръжка на
системата за БГ.
Оказване
методическа помощ
на общините.
Осъществяване на
отсрочка.
Проведени
тренировки и учения.
Изграждане на щаб
под ръководството на
Областен управител
и провеждане на
заседания за

изпълнението им.
Улесняване достъпа
на гражданите до
административните
услуги чрез
предоставяне на
електронни услуги

2 бр.

3 бр.

5 бр.

676 бр.
11 бр.
Прекратена
преписка

1 бр.

Водене на
граждански дела

Приключване на
5 съдебни спора
от общо 17

Повишаване
ефективността на
системата

Ежеседмични
тренировки на
състава

Създадена
организация за
оперативно
управление на
защитата при

Проведени
тренировки по
оповестяване на
органите на
изпълнителната

100%

17. Превенция на
кризи

решаване на
конкретни казуси,
свързани със
защитата на
населението и
националното
стопанство
Извършени проверки
по места на
потенциално опасни
обекти

бедствия на
територията на
област Ловеч.

Повишаване
безопасността на
работа и
предотвратяване на
аварии

власт и части на
единната
спасителна
система чрез
цифров сървър
за аларми и
комуникации.
4 проверки на 2
потенциално
опасни обекта

