ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЪРДИЛ:.............................................
ПЕНКА НИКОЛОВА
Областен управител
на област Ловеч

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Индикатор
за
самооценка

Индикатор за изпълнение
Цели за 2016 г.

1

Дейности

2

Резултат

3

Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за целево състояние

4

5

1. напълно
постигната
цел
(100 %)
2.
задоволите
лно
постигната
цел (50 и
над 50 %)
3.
незадоволи
телно
постигната
цел (под 50
%)

6

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

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.

Създаване
на
по-добри
възможности
и
повишена 0
ефективност при реализиране на 0
държавната
политика
на
регионално ниво.

Осъществяване на координация
на дейностите по регионално
развитие на ниво NUTS 2
Участие
в заседания на
Регионалния съвет за развитие
на СЗР.
Провеждане на съвместни
инициативи с органи на
централната власт, научни и
изследователски
институти,
общини, НПО и др.
за
разработване и реализация на
съвместни
проекти
и
инициативи за изпълнение на
ЦИП.
Подпомагане на Областен
управител при участия в
заседания на КН на ОПРР, ОП
НОИР, ПРСР.

Участие в 4 заседания на РСР на 0
СЗР, изготвяне на становища.

Участие в 4 заседания на РСР на СЗР.
Изготвени са две становища.

Осигуряване на възможности за 0
участие на област Ловеч в 0
интегрирани
проекти
и
партньорски инициативи.
0

Подготвени
становища.

По-добри
възможности
за
адресиране на специфичните
нужди и място на област Ловеч
при
реализирането
на
програмните документи.
Провеждане на заседания на Засилване
координиращите
Областен съвет за развитие
функции на Областния съвет за
Подкрепа при кандидатстване и развитие по реализиране на
реализация на проекти с проекти
с
надобщинско
надобщинско значение.
значение.
Повишаване на ефективността на
работата на ОСР.

0

0
0

Проведени 10 бр. срещи
3бр. предложения

3бр.

Напълно
постигната
цел (100%)

Напълно
постигната
цел (100%)

информации

и Напълно
постигната
цел (100%)
Подготовка на партньорски документи
по 4бр. проекти
Участие в 2бр. инициативи
Подготвени 2бр. проектни фиша в
рамките на ЦИП.
Подготвено
1бр.
становище
по Напълно
подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020.
постигната
цел (100%)

0

Проведено 1бр. заседание на ОСР

0

Изпълнено 1бр. решение на ОСР

Задоволителн
о постигната
цел (50 и над
50 %)

0
2

Подпомагане на Областния
управител в проверка на
документацията на СС и
общината,
подготвяне
на
контролен
лист
преди
подписване на договор за
целево финансиране/ДЦФ/.

Намаляване
на 0
енергопотреблението
на 0
домакинствата;
Придобиване на нов и модерен
облик на сградите;
Създаване на по-топли и уютни
домове.

Осъществяване мониторинг на
заложените
референтни
стойности/РС/ за отделните
допустими
дейностите
в
документацията за възлагане на
обществената поръчка и РС в
сключените договори с външен
изпълнител/ДВИ/. Изготвяне на
Контролен лист (Прил. № 1 и
3) за МРРБ и ББР.

0
0

26 бр. контролни листи за ОП
37 бр. контролни листи за ДВИ.

Наблюдение на процеса по
обновяване на жилищните
сгради. Участие в приемателни
комисии и подписване на
протоколи по време на СМР.

0
0

3 сгради.
3 бр. протоколи

Изготвяне на Регистър таблици
„Общ
напредък“,
„ЕСМ“
и
Справка
с
информация
за
текущото
изпълнение на НП за МРРБ

0

12 бр. актуализации на Регистър „Общ
напредък“
12 бр. актуализации на Регистър
„Обществени поръчки“
52 бр. справки „Текущ напредък“

Приемане от кметовете на
общините на
досиетата с
оригиналните документи за
всяка завършена сграда и
подписване на Протокол към
чл. 12 от ДЦФ.

0

0
0

2 бр. ДЦФ
Напълно
33 бр. анекси към ДЦФ по фаза 1 и постигната
фаза 2
цел (100%)

1 бр. протокол Приложение 5 към чл.
12 от ДЦФ
1 сграда въведена в експлоатация

3

2.Повишаване
ефективността
при провеждане на
секторни
политики

Представяне в МРРБ копия от
протоколите за окончателно
приемане
на
изпълнените
дейности по програмата.
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.

Координиране на дейности в
областта
на
образование,
здравеопазване,
социални
дейности
с
всички
заинтересовани страни
и
провеждане
на
тематични
срещи.
Осъществяване на координация
по управление на планирането с
всички заинтересовани страни.
Изготвяне на ОСРСУ 2016-2020
година.

Осъществен ефективен социален 0
диалог между заинтересованите
страни за реализиране на 0
държавната политика.

Проведени са 5 бр. заседания

Напълно
постигната
Разработена и одобрена Методика за цел (100%)
подбор и оценка на проектни
предложения,
кандидатстващи
за
финансиране по Регионална програма
за заетост и обучение на област Ловеч
за 2016 г. Разработена и одобрена
Регионална програма за заетост и
обучение в област Ловеч.
4 бр. съгласувани проекти

Осъществяване
на
активна 0
политика
в
областта
на
здравеопазване, образование и
социални дейности.

Проведени 9 бр. срещи
Приета Областна здравна карта

Напълно
постигната
цел (100%)

Изпълнение на целите, заложени 0
в Стратегията за развитие на
социалните услуги в област
Ловеч. Изготвена ОСРСУ 20162020.

Проведени 2 бр. срещи.
Приета ОСРСУ 2016 – 2020 г.

Напълно
постигната
цел (100%)

4

Координиране на процеса на Приети общински планове 2014 – 0
областно
планиране
и 2020 г.
разработване на Областен план
за младежта
и общински
планове за действие 2016 г.

8 бр. общински планове.

Методическо
подпомагане
изготвянето на отчети за
изпълнението на дейностите по
общинските
планове
за
младежта.
Участие в консултативен съвет
по въпросите на младежта.
Организиране и провеждане на
заседания на ОССЕИВ.

Изготвени и обобщени 8 Бр. 0
общински отчети.

8 бр. отчети.

Ефективно
изпълнение
на 0
планираните дейности.
Активизиране на дейността на 0
ОССЕИВ.

1 заседание.
Проведено е 1 заседание.

Координиране на процеса на Изготвени общински планове за 0
разработване на Общински интегриране на ромите 2014планове за интегриране на 2020.
ромите 2014 - 2020 г.
Проведени
заседания
на
0
ОЕСУТ.

Изготвени са 8 бр. общински планове и
годишен мониторингов доклад .

Проведени
заседания
на Приемане и одобряване на 0
комисията по приемане на планове
на
новообразувани
плановете на новообразувани имоти по параграф 4.
имоти.

Приет е и одобрен планът на
новообразуваните имоти на м. „Червен
бряг“ - в строителните граници на гр.
Ловеч
Извършено
трасиране
на
новообразуваните имоти в м. „Ак
Баир“ в землището на гр. Ловеч

0

Напълно
постигната
цел (100%)

Напълно
постигната
цел (100%)

Напълно
постигната
цел (100%)

5

Направени предложения за Осигуряване
на
качествени
промени в РТС и актуализиране транспортни
услуги
за
на ОТС.
населението и
Актуализирана ОТС.
Издаване на разрешения по Предоставяне на транспортни
Наредба 2 на МТС.
услуги за населението.
Проведени
заседания
на
комисията по транспорт.

1
0

Направени са 3 бр. предложения за Напълно
премени в РТС.
постигната
цел (100%)
Утвърдена ОТС.
Издадени са 3бр. разрешения.

4

Проведено 1 заседание на комисията.

0

Отчитане изпълнението на Подобряване на безопасността на 0
Областната
стратегия
за движението по пътищата.
1
подобряване безопасността на
движението по пътищата.

Изготвен 1 бр. отчет .
Проведени 2 бр. заседания
Комисията
по
безопасност
движението.

Организиране и провеждане на Изпълнени мерки по енергийна 0
заседания
на
Съвета
за ефективност.
енергийна ефективност.

0 бр.

Изготвяне на годишен отчет по
Закона
за
енергийната
ефективност.
Реализация и подкрепа на
мерки и проекти за осигуряване
на заетост.

Изготвен 1 бр. отчет.

Изпълнениe на задълженията по 0
Закона
за
енергийната
ефективност.
Осигуряване на временна заетост 0
по НП „Старт на кариерата“,
НПОЗХУ, Регионална програма
за заетост и обучение в област
Ловеч и др.
0
0

3. Постигане на
висока
ефективност при

Ефективна
координация
с Осъществяване на ефективен и 0
органите
на
местното ефикасен
контрол
по
самоуправление и местната законосъобразността
на

на
на
Незадоволите
лно
постигната
цел (под 50
%)

Напълно
постигната
цел (100%)
Осигурена временна заетост на 4 бр. Напълно
безработни лица по НП „Старт на постигната
кариерата“.
цел (100%)
Проведена процедура за наемане на 2
безработни лица по НП „Старт на
кариерата“ през 2017 г.
Осигурена заетост на 3 безработни
лица по НПОЗХУ.
Осигурена временна заетост на 98 бр.
лица по Регионална програма за
заетост и обучение в област Ловеч.
Проверени 1875 решения и актове на
Напълно
ОС
постигната
цел (100%)
6

осъществяване на
правомощията на
областен
управител по
контрола по
законосъобразност
на решенията на
общинските
съвети и актовете
на кметовете
4. Ефективно
управление,
разпореждане,
стопанисване и
опазване на
държавната
собственост

администрация в защита на решенията на общинските съвети 0
обществения интерес.
и актовете на кметовете.

33 бр. върнати решения за ново
разглеждане от общинските съвети

Изготвяне
на
списък
на
имотите,
управлявани от
областния управител.
Извършени ремонти на имоти,
управлявани
от
областния
управител.

1 бр. Актуализиран списък.

Актуализиране на вътрешните
актове
за
управление
и
разпореждане с имоти и вещи
ДС съобразно нормативните
промени.
Актуализиране
на
Главен
регистър имоти за имоти
държавна
собственост,
спомагателни
регистри
на
имотите ПДС и ЧДС на
територията на областта
Изготвяне и изпълнение на
график за проверки и оглед на

Ефективно и законосъобразно
управление, разпореждане и
стопанисване на държавните
имоти и движими вещи ДС.
Подобрено
състояние
на
имотите,
управлявани
от
Областния управител.

1бр.

Напълно
постигната
цел (100%)

Извършени 2 бр. ремонтирани сгради
ремонтни
дейности
на
отоплителн
а система и
отстранени
течове в
сградата на
ОА.

0

3 бр. регистри.

0
0

Изготвен график.
21бр.огледи и проверки
7

имоти – държавна собственост.
Проверка на договорите за
отдаване под наем на имоти –
държавна собственост.
Осъществяване на процедури
по управление и разпореждане
с имоти ДС.

0
0
0

4 бр. търгове.
14 бр. протоколи
14 Бр. сключени договори.

0
0
0

72 бр. АДС
27 бр. вписвания в АДС
45 бр. заповед4 бр. предавателноприемателни протоколи
7 бр.заседания,
7 бр. протоколи
3 бр. търгове,
5 договора

0
0
0
0
6. Ефективна
защита интересите
на държавата и
областна
администрация
чрез подобряване
дейностите по
процесуално
представителство
по съдебни дела и
издаване на
законосъобразни
актове
7. Създаване на
условия за
произвеждане на
честни и
прозрачни избори
8. Превантивни
дейности за
предотвратяване
на

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

Процент на спечелените в полза 0
на държавата дела, спрямо
общия.
Законосъобразни индивидуални 0%
административни актове.

23 бр. участие в съдебни заседания.
1 бр. спечелено дело (под 50%.)
2 бр. отговора по искови молби
2 бр. жалби

Изготвяне на законосъобразни
индивидуални
административни актове.

0

17 бр. заповеди

Осъществяване
на Сформиран технически екип.
организационно-техническа
Осъществена
организационноподготовка за провеждане на техническа
подготовка
за
президентски избори.
подпомагане работата на РИК
Ловеч
и
провеждане
на
президентски избори,.
Планиране на отбранително- Повишена готовност на област
мобилизационната готовност на Ловеч при военно време.
областта.

0
0

Определен технически екип.
Проведени консултации с политически
сили за определяне състава на РИК.
Изготвен график на дейностите.
Съставени са 24 бр. предавателноприемателни протоколи
1бр. разработен план за привеждане на
област Ловеч във военно време.

0
0
Разработван
е на план за
привеждане
на област

Незадоволите
лно
постигната
цел (под 50
%)

Напълно
постигната цел
(100 %)

Напълно
постигната цел
(100 %)
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бедствени
ситуации на
територията на
област Ловеч

9. Устойчиво и
интегрирано
развитие на
системите за
финансово
управление и
контрол в ОА

Ловеч във
военно
време.
Провеждане 2 бр. проведени заседания на ОСС.
на 2 бр.
заседания на
ОСС.

Организиране на дейността и Подобряване на организацията на
състава на ОСС.
дейността и състава на ОСС.
Поддържане на денонощното
дежурство за оповестяване при
привеждане
в
по-високи
състояния и степени на готовност
за работа във военно време.
14 бр.
Осигурена защита и подпомагане тренировъч
при бедствия.
ни
заседания.
Планиране и осъществяване на
Бр.
мерките
за
защита
на
постъпили
населението при бедствия.
искания.
Подпомагане и възстановяване.
Бр. изготвени
становища.
Осъществяване на мерки за
привеждане на потенциално
опасните язовири, защитните
съоръжения, речните корита и
отводящите дерета в област
Ловеч в изправно техническо
състояние.
Актуализиране на вътрешни
документи, регламентиращи
дейността на ОА

12 бр. проведени тренировъчни
заседания.
12 бр. постъпили искания.
12 бр. изготвени становища.

Осигуряване
на
безопасна
експлоатация на язовири и
проводимостта
на
речните
корита.

Извършване Извършени са 2 броя планови проверки
на
2бр. – пролет-есен.
планови
проверки –
пролет-есен.

Актуализирани правила,
правилници, процедури и др.

0

Осъществяване на прецизен Добро финансово управление,
контрол върху разходите
прозрачност и ясна отчетност.
0%
Изготвен Доклад за състоянието
на СФУК.
0

100%

Напълно
постигната
цел (100 %)

100%

Изготвен 1 бр. доклад.
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10 . Повишаване
капацитета на
администрацията
в областта на
информационните
технологии

Внедряване на информационни
системи, улесняващи работата
на областната и общинските
администрации.

Валидиране на основанието на
административните
актове.
Справедливо разпределение на
„Такса
битови
отпадъци“.
Провеждане на безхартиени
заседания.

Изпълнение
то се намира
в
подготвител
ен етап,
дейностите
се
ръководят
от
Министерск
и съвет.
Кандидатстване за въвеждане Повишено
качеството
на 0
на модела CAF. Сформиране на управление и организацията на
екип за работа.
работа.
Направена
самооценка
на
0
организацията.
Изготвен
план,
съдържащ
0
мерки за усъвършенстване.

Бр. внедрени информационни системи.
Областна администрация Ловеч е
изпълнила всичко, което е от
съответното ниво на компетентност, но
крайният резултат не е налице

Задоволителн
о постигната
цел (50 и над
50 %)

Потвърдихме желание и готовност на
ОА Ловеч да бъде включена в проект,
изпълняван от ИПА по ОП „Добро
управление“,
за
въвеждане
на
европейския модел CAF. Подписахме
споразумение с ИПА. Служители на
администрацията попълниха онлайн
въпросник. Предвижда се проекта да
приключи през 2018 г.

Незадоволите
лно
постигната
цел (под 50
%)
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11. Качествено и
своевременно
предоставяне на
административни
услуги

Изпълнение на изискванията за
преминаване към комплексното
административно
обслужване на граждани и
юридически лица.

Измерване
удовлетвореността
потребителите
административни услуги.

на
на
на

2бр.

Стриктно
спазване
определените
срокове
повишена
ефективност
предоставянето
административни услуги.

на 0
и
при 0
на
0

0

0
Липса на подадени жалби от 0
потребителите
за
лошо
административно обслужване.
Предоставяне на обществена
информация на граждани и
юридически лица.

0
0

Напълно
постигната цел
(100 %)

552 бр. удостоверения за липса или
наличие на акт за държавна собственост,
3 бр. удостоверения при продажби на
съсобствен имот,
7 удостоверения, че имотът е отписан от
актовите книги на имотите - държавна
собственост,
7 бр. удостоверения за наличие или
липса на претенции за възстановяване
на собствеността,
25 бр. заверени копия на документи.
0
подадени
жалби
за
лошо
административно обслужване.
3 бр. решения.
1 бр. отчет
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