ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЪРДИЛ:.............................................
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Областен управител
на област Ловеч

Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ
Индикатор за изпълнение
Цели за 2017 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за
текущо
състояние

1

2

3

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
ефективност при реализиране на
държавната политика на
регионално ниво.

0
0

4

Осъществяване на координация
на дейностите по регионално
развитие на ниво NUTS 2.
Организиране, провеждане и
участие в заседания на
Регионалния съвет за развитие
на СЗР.
Провеждане и участие в
съвместни инициативи с органи
на централната власт, научни и
изследователски институти,
общини, НПО и др. за

Осъществяване на ефективна
регионална политика.

0

Индикатор за
целево
състояние

5
Бр. срещи.
Бр.
предложения.

Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
(100 %).
2.Задоволително постигната
цел (50 и над 50 %).
3. Незадоволително
постигната цел (под 50 %).

6
Проведени 8 бр. срещи.
3бр. предложения .
Напълно постигната цел (100%).

4 заседания.

Участие в 4 заседания на РСР на
СЗР.
Изготвени 2 бр. становища.
Напълно постигната цел (100%).

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

0
0
0

Бр. становища.
Бр. проектни
предложения.
Бр.
инициативи.

Подготвени 3 бр. информации и
становища.
Подготовка 3 бр. проектни
предложения.
Участие в 4 бр. инициативи.

разработване и реализация на
съвместни проекти и
инициативи.
Подпомагане на Областен
управител при участия в
заседания на КН на ОПРР, ОП
НОИР, ПРСР.

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

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

Осъществяване мониторинг на
заложените референтни
стойности за отделните
допустими дейности:
-В документацията за възлагане
на обществени поръчки по
ЗОП.
-В сключените договори с
външен изпълнител.

Напълно постигната цел (100%).
Подготвено 1 бр. становище по
Доклада за напредъка по
изпълнението на Споразумението
за партньорство през 2017 г. на
КН на Споразумението за
партньорство.

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

0
0

Бр. становища.
Бр.
предложения.

Засилване координиращите
функции на Областния съвет за
развитие по реализиране на
проекти с надобщинско
значение.
Повишаване на ефективността на
работата на ОСР.

0
0
0

Бр. заседания.
Бр. становища.
Бр. писма за
подкрепа.
Бр.изпълнени
решения на
ОСР.

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

0

Брой
подписани
ДЦФ.

0 бр. ДЦФ
26 бр. анекси към ДЦФ по фаза 1
и фаза 2.

0

Бр. проведени
процедури
обществени
поръчки, при
които е
осъществен
мониторинг

12 бр. контролни листи за ОП.
8 бр. контролни листи за ДВИ.

0

Напълно постигната цел (100%).
Проведено 1 бр. заседание на
ОСР
Изпълнено 1 бр. решение на ОСР
Задоволително постигната цел
(50 и над 50 %).

0
Бр. сключени
2

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

договори с
външен
изпълнител.
Брой
протоколи.

0

Изготвяне на Справка „Текущ
напредък“ по програмата.

0

Брой изготвени
справки.

58 бр. справки „Текущ
напредък“.

Изготвяне на Регистър „Общ
напредък“ и Регистър
„Обществени поръчки“ .

0

Бр. изготвени
регистри.

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

Приемане от кметовете на
общините на досиетата с
оригиналните документи за
всяка завършена сграда и
подписване на Протокол –
приложение №5 към чл. 12 от
ДЦФ.
Представяне в МРРБ копия от
протоколите за окончателно
приемане на изпълнените
дейности по програмата и
извършените плащания.

0
Брой обновени,
санирани
сгради.

6 бр. сгради, протокол
Приложение 5 към чл. 12 от
ДЦФ.

Бр. обновени и
въведени в
експлоатация
сгради.

8 бр. сгради въведени в
експлоатация.

6 бр. протоколи.

0

Напълно постигната цел (100%).

3

2.Повишаване
ефективността
при провеждане на
секторни
политики.

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.

Ефективен социален диалог
между заинтересованите страни
за реализиране на държавната
политика.

0
0

Бр. заседания.
Бр.
съгласувани
проекти.

Проведени са 4 бр. Заседания.
Разработена и одобрена
Методика за подбор и оценка на
проектни предложения,
кандидатстващи за финансиране
по Регионална програма за
заетост и обучение на област
Ловеч за 2017 г. Разработена и
одобрена Регионална програма за
заетост и обучение в област
Ловеч.
1 бр. съгласувани проекти.
Напълно постигната цел (100%).

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
за изготвяне на Областна
стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата
и учениците 2017-2018 г.
Създаване на Областен
оперативен екип (ООЕ)

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

0

Бр. срещи.

Проведени 3 бр. срещи
Напълно постигната цел (100%).

Утвърдена Областна стратегия за
подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците
2017-2018 г.

0

2 раб. срещи
ООЕ
анализ
стратегия

Проведени 2 бр. раб.срещи
Приета Областна стратегия за
подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците
2017-2018 г.
Напълно постигната цел (100%).

4

Координиране на процеса на
областно планиране и
разработване на Областен план
за младежта и общински
планове за действие 2017 г.

Приети общински планове 2014 –
2020 г.

0

8 бр. общински
планове.

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.

Изготвени и обобщени 8 бр.
общински отчети.

0

8 бр. отчети.

8 бр. отчети.

0

Бр. заседания.

1 заседание.

Участие е Областен младежки
съвет.
Участие в реализацията на
програми, проекти и
инициативи в областта на
младежки и образователни
дейности.

Ефективно изпълнение на
планираните дейности.

Напълно постигната цел (100%).

0
Ефективно изпълнение на
планираните дейности.

0
0
0
0

Бр.
инициативи.
Бр. проекти.
Бр. програми.
Бр. стажанти.

1бр. инициативи.
1бр. проекти.
Изготвени са 8 бр. общински
планове и годишен
мониторингов доклад .
15бр. стажанти.
Напълно постигната цел (100%).

Осъществяване на координация
с общини, НПО и др. за
организиране и провеждане на
инициативи, събития и прояви в
сферата на културата, спорта и
туризма.
Организиране и провеждане на
заседания на ОССЕИВ.
Координиране на процеса на
разработване на Общински
планове за интегриране на
ромите 2014 - 2020 г.

Ефективно изпълнение на
планираните дейности.

0
0
0

Бр.
инициативи.
Бр. прояви.

Активизиране на дейността на
ОССЕИВ.
Изготвени общински планове за
интегриране на ромите 20142020г.

0

Бр. проведени
заседания.

1 бр. проведени заседания.

0

Изготвени 8 бр.
общински
планове.

Изготвени 6 бр. общински
планове.

1бр. инициатива
3бр. прояви

5

Проведени заседания на
ОЕСУТ.
Съгласуване на технически
задания за изработване на ПУП.

Приемане и одобряване на
планове.

Участия в заседания на
комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ.
Направени предложения за
промени в РТС и актуализиране
на ОТС.

Отчитане изпълнението на
Областната стратегия за
подобряване безопасността на
движението по пътищата.
Проведени заседания на
комисията по безопасност на
движението.
Издаване на разрешения по
Наредба 2 на МТС.
Проведени заседания на
комисията по транспорт.

Организиране и провеждане на
заседания на Съвета за
енергийна ефективност.

0

Бр. проведени
заседания.

0 бр. заседания

0

Бр. приети и
одобрени
планове.

0 Бр. приети и одобрени ПУП.

Бр. проведени
заседания.

6 бр. заседания
Напълно постигната цел (100%).

0

Осигуряване на качествени
транспортни услуги за
населението и
Актуализирана ОТС.

0

1

Подобряване на безопасността на
движението по пътищата.

Бр.направени
Направени са 1 бр. предложения
предложения за за премени в РТС.
премени в РТС.
Утвърдена
Утвърдена ОТС.
ОТС.
1 заседание на
комисията.

Проведено 1 заседание на
комисията.

Изготвен 1 бр.
отчет

Изготвен 2 бр. отчет .

0

Бр. издадени
разрешения.

0 бр. издадени разрешения.

0

0

Бр.проведени
заседания.

0
Предоставяне на транспортни
услуги за населението.

Изпълнени мерки по енергийна
ефективност.

0

Бр. заседания и
повишена
енергийна
ефективност.

Проведени 2 бр. заседания на
Комисията по безопасност на
движението.
2 бр.заседания.
Напълно постигната цел (100%)
0 бр.
Незадоволително постигната цел
(под 50 %).

6

3. Постигане на
висока
ефективност при
осъществяване
правомощията на
Областен
управител при
издаване на
административни
актове и
осъществяване
контрол по
законосъобразност

Изготвяне на годишен отчет по
Закона за енергийната
ефективност.
Провеждане на заседания на
Областна епизоотична комисия
Предприемане на
мерки за
недопускане на
заболявания по
хора и животни.
Провеждане заседания на
Съвета по лова и на
Регионален консултативен
съвет по опазване на горите,
дивеча и рибата.
Реализация и подкрепа на
мерки и проекти за осигуряване
на заетост.

Изпълнениe на задълженията по
Закона за енергийната
ефективност.
Предотвратяване на
епидемии и
заболявания по
хора и животни
Предотвратяване
замърсяванията
на околната среда.

0

Изготвен 1 бр.
отчет.

0

Бр. заседания

Осигуряване на временна заетост
по НП „Старт на кариерата“ и
др.

0

Осигурена
заетост на бр.
безработни
лица.

Ефективна координация с
органите на местното
самоуправление и местната
администрация в защита на
обществения интерес при
издаване на административни
актове и при осъществяване на
контрол на актовете на
местната администрация и
местната власт.
Изготвяне на законосъобразни
индивидуални
административни актове.

Осъществяване на ефективен и
ефикасен контрол по
законосъобразността на
решенията на общинските съвети
и актовете на кметовете.
Проверка на актовете на
общинските съвети с цел
идентифициране на
незаконосъобразни регулаторни
режими прилагани от тях.

0

Бр. проверени
решения и
актове.
Бр. заседания.
Бр. върнати
решения.
Бр. отменени
актове.

Изготвен 1 бр. отчет.
Напълно постигната цел (100%).

2бр. заседания

Напълно постигната цел
(100%).

0
0
0

Подготвена 1 бр. Регионална
програма за заетост.
Наети 4 бр. безработни лица по
Регионална програма за заетост в
ОА-Ловеч.
Наети бр. НП „Старт на
кариерата“.
Напълно постигната цел (100%).
Проверени 1579 решения и
актове на ОС.
120 бр. заседания.
6бр. върнати решения.
Напълно постигната цел (100%).
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на решенията на
общинските
съвети и актовете
на кметовете на
общини.
4. Подобряване
процесите по
придобиване,
управление,
разпореждане и
опазване на
държавната
собственост.

Надзор и актуване на имоти ДС. Ефективно, прозрачно и
законосъобразно управление и
Отписване на имоти ДС с
разпореждане на държавните
отпаднало основание за
имоти и движими вещи ДС.
актуване като ДС.
Защита на държавния интерес.

0

Бр. АДС.

47 АДС.

0

Бр. заповеди.

49 бр. заповеди.

0

Бр. стартирани
процедури, бр.
имоти.

0 бр. процедури, 0 бр. имоти.

Изземване на държавни имоти,
които се владеят или държат
без основания.
Водене и поддържане на
регистри за имотите ДС.

0

100%
Актуализирани
регистри.

100%
Актуализирани регистри.

Предоставяне на имоти ДС на
общини, ведомства, НПО и др.

0

Бр. имоти.

6бр. договори за части от имоти.

0

Бр. процедури.
Бр. договори.

6бр. договори.
7бр. търгове.

0

Бр. процедури.
Бр. имоти.

5бр.процедури.
7бр. продадени имоти.

0

Бр. имоти.

4 бр. имоти.

Бр. договори.

Проверки в 8бр. общини.

Отдаване под наем на имоти
ДС.
Провеждане на процедури за
продажба на имоти ДС.
Прехвърляне на имоти ДС в
собственост на общини.
Извършване на проверки и
огледи на имоти – държавна
собственост.
Мониторинг на изпълнението
на договорите за отдаване под
наем на имоти – държавна

0
12бр. договори.
0
Напълно постигната цел (100%).
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5. Ефективна
защита интересите
на държавата и
Областна
администрация
чрез подобряване
дейностите по
процесуално
представителство
по съдебни дела.
6. Създаване на
условия за
произвеждане на
честни и
прозрачни избори.

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

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

%
Законосъобразни индивидуални
административни актове.

Изготвяне на законосъобразни
индивидуални
административни актове.

Осъществяване на
организационно-техническа
подготовка за провеждане на
избори 2017 г. и референдуми.

0

Сформиране на технически екип
и осъществяване на
организационно-техническа
подготовка за провеждане на
избори.

0

Брой оспорени
административ
ни актове.

0
0

1 екип.
Бр. проведени
консултации с
политически
сили.
Изготвен
график на
дейностите.
Бр.
удостоверения.

0
7. Компетентно
административно
обслужване на
граждани и
юридически лица.

Издаване на удостоверения за:
наличие или липса на АДС;
- че имотът е отписан от
актовите книги за ДС;
- наличие или липса на
претенции за
възстановяване на
собствеността;
- по чл. 33 от ЗС при
продажба на съсобствен
имот.
Провеждане заседания на
комисия по чл. 7а от УПОА.
Предоставяне на обществена

Удовлетвореност на гражданите,
удовлетвореност на
потребителите на
административни услуги.

Брой участие в
съдебни
заседания.
Спечелени
дела над 70%.

0

0

Бр.
удостоверения.

23 бр. участие в съдебни
заседания.
От 6 бр. решени дела - 4 бр.
спечелени (75%.)
1 бр,. искова молба.
2 бр. отговори на жалби.
Няма жалби срещу
индивидуални административни
актове, издадено от Областния
управител.
Определен технически екип.
Проведени консултации с
политически
сили за определяне състава на
РИК.
Изготвен график на дейностите.
Напълно постигната цел
(100 %).
529 бр. удостоверения за липса
или наличие на акт за държавна
собственост.
21бр. удостовения за отписване
от актовите книги.
2бр. удостоверения за липса на
рестуционни претенции.

0
Бр. справки.

Ежеседмично.

Бр. заседания.

14 бр. заседания на комисията по
чл. 7а от УПОА.

Брой подадени

6бр. заявления по ЗДОИ

0

0
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информация на граждани и
юридически лица.

8. Повишаване
капацитета на
администрацията
в областта на
информационните
технологии.

9.Eфективно
управление на
човешките
ресурси.

1.Провеждане на анкета на
служителите за подобряване
обслужването с ИТ.
2.Сключване на договор за
лицензи за ползване на правноинформационна система.
3.Закупуване на лицензи за
ползване на софтуер за
антивирусна защита.
4.Инсталиране на балансиращ
рутер за гарантиране на
интернет свързаност.
5.Осигуряване на свързаност на
АВиК с деловодната система на
ОА.
6.Обучение на служителите за
подобряване мерките за
информационна сигурност.

Повишен капацитет на
администрацията в областта на
информационните технологии, в
съответствие с реалните нужди.

0

заявления.
Брой издадени
решения.

6 бр. решения.

0

0

Год. Отчет.
1.Проведена
анкета.

2 бр. отчети
1. Напълно постигната цел
(100 %).

0

2.Сключен
договор.

2. Напълно постигната цел
(100 %).

0

3.Осигурени
лицензи.

3. Напълно постигната цел
(100 %).

0

4.Инсталиран
рутер.

4. Напълно постигната цел
(100 %).

0

5.Осигурена
свързаност.

5. Напълно постигната цел
(100 %).

0

6.Проведено
обучение.

6. Напълно постигната цел
(100 %).

Бр. проведени
обучения.

7 бр. проведени обучения.

1. Попълване и одобряване на 1.Попълнени лични планове за 0
личните планове за обучение. обучение.
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2.Изготвяне на Годишен
план за обучение на
служителите от Областна
администрация – Ловеч и
изпълнение на заложените
обучения в плана.
3.Мотивиране на
служителите в
администрацията за
повишаване на
квалификацията, знанията и
уменията, чрез повишаване в
длъжност и в ранг, при
наличие на
законоустановените
предпоставки.

2.Изготвен Годишен план за
обучение.

0

Бр. обучени
служител.

12 бр. обучени служители.

3.Повишени в длъжност и в
ранг служителите, за които са
налице законоустановените
предпоставки.

0

Бр. служители 2 броя.
повишени в
ранг.

0

Бр. служители
2 броя.
повишени в
Проведен един конкурс за младши
длъжност.
експерт, отразен и приключен в

4. Вписване на данни в
Административния регистър
чрез ИИСДА.

4.Актуализирана база данни за
структура и конкурси.

базата данни на ИИСДА.
Проведени 4 бр.процедури за
конкурентен подбор.
Напълно постигната цел (100 %).

0

Актуализирана 1бр.
база данни.
актуализирана база данни
Напълно постигната цел (100

10. Подобрена
защита и
намаляване на
неблагоприятните
последици в
резултат от
бедствия.

1. Изготвяне на областна
програма за
намаляване на риска
от бедствия;
2. Актуализиран план за
защита при бедствия.

1. Повишена защита при
бедствия;

1 бр. програма. 100 %

2. Намалени неблагоприятни
последици в резултат от
бедствия.

1 бр.
План за защита 100 %
при бедствия.

%).
В процес на разработване.

В процес на разработване.
Задоволително постигната
цел (50 %).
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11.Подобряване на
дейността по
стопанисване и
управление
държавната
собствност.

1.Изготвяне на списък на
имотите, управлявани от
Областния управител;
2.Извършени ремонти на
имоти, управлявани от
Областния управител.

1.Актуализиран списък;

0

1 бр.
актуализиран
списък;

1 бр.
актуализиран списък;

2. Подобряване на имотите,
управлявани от Областния
управител.

0

1 бр.

1 бр.

12.Подобряване
качеството на
процесуалното
представителство.

Участие в съдебни
производстводства.

Увеличаване
процента
на съдебните
производства,
приключили в полза
на държавата.

0%

80%

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

СЪГЛАСУВАЛ: .........................................................
/инж. ВАНЯ СЪБЧЕВА/
Главен секретар
ИЗГОТВИЛИ: ……………………
/ВАНЯ ИВАНОВА/
Директор на дирекция АПОФУС

…………………………
/НЕЛИ МИТЕВА/
За Директор на дирекция АКРРДС
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