Цели на администрацията за 2013 г.
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Наименование на администрацията: Областна администрация Ловеч

Цели за 2013 г.

1
1.Реализиране
приоритетите на
правителството
на регионално
ниво.

2 . Създаване на
по-добри
възможности за
провеждане на
регионалната
политика

Индикатор за
изпълнение

Стратегически
цели

Стратегиче
ски
документ

Дейности

Срок
/месец през
2013г./

Очакван резултат

2

3

4

5

6

1.Координация с
териториалните
структури на
централната
администрация за
провеждане на
политиката за
развитие на
регионално ниво.
2. Координация с
общините за
провеждане на
политиката за
развитие на
регионално ниво
1. Координация на
дейностите по
регионално
развитие на ниво
NUTS 2

Програма на
правителство
то на
Европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

Актуализиран
документ за
изпълнение
на
Регионалния
план за
развитие на
Северозападе
н район

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

Срок –
постоянен

Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние
7

8

Проведени тематични
срещи с териториалните
структури на
централната
администрация

0

4 тематични
срещи

Координация с общините за
провеждане политиката за
развитие на регионално ниво

Проведени тематични
срещи с представители
на общините

0

4 тематични
срещи

Подпомагане изпълнението на
мерки за осъществяване на
Стратегията за децентрализация

Изготвени становища
Участие в работни
групи

0

1 становище

0

1 раб. група

0

4 заседания

0

2 становища

0

2 становища

1.Координация на дейностите по
регионално развитие на ниво
NUTS 2

Срок –
постоянен

Участие в заседания на
Регионалния съвет за
развитие на СЗР

2. Подпомагане участието на
Областен управител в Тематична
работна група по разработване на
Споразумението за партньорство
2014-2020 г.

Срок –
постоянен

Изготвяне на становища
по проекта на
Споразумението за
партньорство 2014-2020
г.

3. Подпомагане участието на
Областен управител в Тематична

Срок –
постоянен

Изготвяне на становища
по проекта на
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работна група по разработване на
Оперативна програма Регионално
развитие 2014-2020 г.
2. Координация на
дейностите по
регионално
развитие с органите
на местното
самоуправление и
местната
администрация

3. Укрепване
взаимодействието с
местната власт,
регионалните
структури на
централната
власт, бизнеса и
гражданския
сектор.
4. Повишаване
ефективността
при провеждане
на секторни

Подобрена
координация за
постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване на
бизнес климата в
област Ловеч
Постигане на
устойчиво
социалноикономическо

Актуализиран
документ за
изпълнение
на Стратегия
за развитие на
Област Ловеч
2010-2013

Програма на
правителство
то за
европейското
развитие на
България
2009-2013

Програма на
правителство
то за
европейското

Оперативна програма
Регионално развитие
2014-2020 г.

4. Провеждане на заседания на
Областен съвет за развитие

Срок –
постоянен

Заседания на Областен
съвет за развитие

0

2 заседания

5. Изготвяне на Стратегия за
развитие на област Ловеч 2014 –
2020 г.

юни 2013 г.

Приета Стратегия за
развитие на област
Ловеч 2014 – 2020 г.

0

1 бр.
Стратегия

6. Подобряване на координацията
на областно ниво при
формулиране, изпълнение и
мониторинг на изпълнението на
местни политики в резултат на
изпълнението на проект по ОПАК

август 2013
г.

Приети в срок планови
документи за периода
2014-2020 г.

0

8 броя
общински
планове за
развитие

0
0

2 становища
4 писма за
подкрепа

0

8 приемни

0
0

1среща
1становище

7. Засилване координиращите
функции на Областния съвет за
развитие по реализиране на
проекти с надобщинско значение
Организиране на изнесени
приемни на Областния управител в
общините, срещи и дискусии с
представители на местната власт,
регионалните структури на
централната власт, бизнеса и
гражданския сектор

Подкрепа за засилване на
социалния диалог

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен

Срок –
постоянен

Подкрепа при
кандидатстване и
реализация на проекти с
надобщинско значение
Проведени изнесени
приемни, срещи и
дискусии на Областния
управител в общините

Проведени заседания на
Областния съвет за
тристранно
сътрудничество

2

Цели на администрацията за 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Наименование на администрацията: Областна администрация Ловеч
политики

развитие и
подобряване на
бизнес климата в
област Ловеч

развитие на
България
2009-2013
Национална
стратегия за
регионално
развитие
Актуализиран
документ на
Регионалния
план за
развитие на
Северозападе
н район
Актуализиран
документ за
изпълнение
на Стратегия
за развитие на
област Ловеч
2010 – 2013 г.

Организиране и провеждане на
заседания на Комисия по заетостта

Срок –
постоянен

Проведени заседания на
Комисията по заетостта

Разглеждане и обсъждане на
възникнали въпроси от
компетентността на ОССЕИВ

Срок –
постоянен

Координиране на дейности в
областта на образование,
здравеопазване, социални услуги с
всички заинтересовани страни
Координиране на процеса на
областно планиране с участието на
всички заинтересовани страни и
разработване на Стратегия на
област Ловеч за интегриране на
ромите 2013-2020 г. и общински
планове за действие по нейното
изпълнение
Координиране на процеса на
областно планиране и
разработване на Областен план за
младежта и общински планове за
2013 г.
Мониторинг на изпълнението на
Областна стратегия за развитие на
социалните услуги съвместно с
общините, териториалните звена и
НПО

Срок –
постоянен

Срок –
февруари
2013 г.

Срок –
февруари
2013 г.

Срок –
постоянен

0

3 заседания

Проведени заседания на
ОССЕИВ, взети
решения по актуални
въпроси

0

2 бр.
заседания

Проведени 2 срещи

0

2 срещи

Приета Стратегия на
област Ловеч за
0
интегриране на ромите
2013-2020 г. и общински 0
планове за действие по
нейното изпълнение

Приет Областен план за
младежта и 8 общински
плана

Мониторингов доклад

1 бр.
стратегия и
8 бр.
общински
планове за
действие

0

1 бр.
областен и
8 бр.
общински
планове за
действие

0
0

1 доклад
1 заседание
на ЗМО

0
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Организиране и провеждане на
заседания на ОСУТ

Срок –
постоянен

Проведени заседания на
ОСУТ, взети решения
по актуални въпроси

0

Бр. проведени заседания

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

Срок –
постоянен

Реализирани проекти по
национални и други
програми

0

Бр. проекти

0

0 бр.
инциденти

0

2 бр. огледи

0

Акт. ОТС

Координация на дейности по
безопасно съхранение на ПРЗ и
ТОВ с изтекъл срок на действие
Определяне на Междуведомствена
експертна комисия за обследване
техническото и експлоатационно
състояние на язовири и
проводимостта на речните легла
Координация за
предоставяне на
качествени
транспортни
услуги

Подобряване на
качеството на
транспортните
услуги

АДИ на ОСР
България
2020

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен

Недопускане на
инциденти с ПРЗ и ТОВ
на територията на
област Ловеч
Проведени пролетен и
есенен оглед на
състоянието на
язовирите и
проводимостта на
речните легла
Актуализирана ОТС

Актуализирана ОТС

Срок –
постоянен

Направени предложения за
промени в РТС

Срок –
постоянен

Направени предложения
за промени в РТС

0

Бр.предложе
ния

Отчет на изпълнението на
Областната стратегия за
подобряване безопасността на
движението по пътищата и
Програмата за нейното изпълнение
за периода 2012-2013 г.

Срок –
постоянен

Отчет на изпълнението
на Областната стратегия
и Програмата за
нейното изпълнение за
периода 2012-2013 г.

0

1 бр. Отчет

Издадени разрешения

Срок –
постоянен

Издадени разрешения

0

Бр.
разрешения

Проведени заседания на комисията
по транспорт

Срок –
постоянен

Проведени заседания на
комисията по транспорт

0

Бр.
заседания
4
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Постигане на
индивидуалните
цели за
енергоспестяване
на ОА Ловеч

Подобряване на
енергийната
ефективност на
сградите на ОА
Ловеч и Дом
„Преслав“

Координиране на
изпълнението на
задълженията,
произтичащи от
ЗСПЗЗ

Задоволяване на
обществения
интерес и решаване
на социален
проблем

Популяризиране
на културното и
природно
богатство,
развитие на
устойчив туризъм

Утвърждаване на
област Ловеч като
туристическа
дестинация

5. Постигане на
висока
ефективност при
осъществяването
на
правомощията
на областен
управител за
упражняване на
контрол по
ЗМСМА и ЗА

Изграждане на
ефективна,
ефикасна и
прозрачна
администрация

АДИ на ОСР
България
2020

ППЕР на РБ
2009-2013 г.;
ОП;
АДИ на РПР
на СЗР;
АДИ на ОСР
ППЕР на РБ
2009-2013 г.;
ОП;
АДИ на РПР
на СЗР;
АДИ на ОСР
ППЕР на РБ
2009-2013 г.

Реализиране на дейности за
подобряване на енергийната
ефективност

Срок –
постоянен

Реализирани дейности
за подобряване на
енергийната
ефективност. Изготвени
технически паспорти на
сградите на ОА Ловеч.

Изготвяне на годишен отчет по
Закона за енергийната
ефективност

Януари 2013
г.

Изготвяне на годишен
отчет по Закона за
енергийната
ефективност
Изработени, приети и
влезли в сила 2 бр.
помощни планове и
планове на
новообразувани имоти

Продължаване и финализиране на
възложени обществени поръчки за
изработване на планове на
земеделски земи по параграф 4 на
ЗСПЗЗ

Срок –
постоянен

Участие в различни международни
и национални форуми.

Срок –
постоянен

Брой участия в
специализирани
туристически форуми

Координация и подкрепа при
кандидатстване и изпълнение на
проекти на територията на
областта.
Осъществяване на ефективен и
ефикасен контрол по
законосъобразността на решенията
на общинските съвети и актовете
на кметовете
100% контрол на решенията на
общ. съвети и актовете на
кметовете

Срок –
постоянен

Брой писма за подкрепа,
информации, становища
и др.

Срок –
постоянен

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

0

Енергийни
спестявания,
MWh/год.

0

2 броя

0

1 бр. отчет

0

Бр. планове

0

Бр. участия

0

Бр.
становища

0%

100%
контрол на
решенията
на общ.
съвети и
актовете на
кметовете
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6. Повишаване
капацитета на
Областна
администрация Ловеч за
усвояване на
средства от
структурните
фондове на ЕС
7. Подобряване
процесите по
управление на
имоти и
движими вещи –
държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС. Защита
на държавната
собственост.

Компетентна и
ефективна
държавна
адниминстрация

Ефективно
управление на
държавната
собственост

8.Подобряване на Защита на
обществения
дейността по
интерес
процесуално
представителство в защита на
държавните
интереси

ППЕР на РБ
2009-2013 г.

ЗДС
ППЗДС

ГПК и АПК

Успешно изпълнение на проект
„Координиране на местни
политики в област Ловеч за
устойчиво развитие и
просперитет“
Участие в семинари, кръгли маси,
обучения с цел подобряване на
професионалната и
функционалната компетентност
1.Актуализиране на вътрешните
правила за управление на имоти и
вещи ДС съобразно нормативните
промени.
2.Актуализиране на Регистър
имоти – държавна собственост на
територията на областта, които се
управляват от областния
управител.

м.октомври
2013 г.

Отчетени и
финализирани дейности
по проекта.

Срок –
постоянен

Обучени служители.

Декември
2013 година

3.Изготвяне и изпълнение на
графика за проверки и оглед на
имотите – държавна собственост
на територията на Област Ловеч.

Декември
2013 година

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

Декември
2013 година

1.Актуализиране
съобразно нормативните
промени.
2.Актуализиран
Регистър на имотите –
държавна собственост
на територията на
областта, които се
управляват от областния
управител.
3.Изготвен и изпълнен
график за проверки и
оглед на имотите –
държавна собственост
на територията на
Област Ловеч.
4.Актуализирани
договори за отдаване
под наем на имоти –
държавна собственост.
Поддържане на
процента на
спечелените в полза на
държавата дела, спрямо
загубените

Декември
2013 година

Срок –
постоянен

0%

100%

8 служители

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

минимум
66 %
спечелени
дела
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9.Дейности,
произтичащи от
правомощията
на областния
управител

10.Превенция и
противодействие
на корупцията.
Оценка на
нормативното
въздействие
върху дейността
на областния
управител.

11.Качествено,
ефективно и
прозрачно
административно обслужване на
гражданите и
бизнеса.

Защита на
обществения
интерес

Създаване на мерки
за превенция на
административната
корупция,
повишаване на
общественото
доверие в
институциите и
засилване на
гражданския
контрол
Подобряване на
административното
обслужване чрез
въвеждане на
електронното
управление.

ППЕР на РБ
2009-2013 г.

Създаване на организация за
произвеждане на Национален
референдум и Парламентарни
избори

Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодействие на
корупцията и
организираната
престъпност

1.Прилагане на вътрешни правила
на областно ниво с широкото
участие на всички заинтересовани
страни.

Програма за
по-добро
регулиране
2010-2013

1.Провеждане на обучения за
повишаване на административния
капацитет за електронното
управление.
2.Реализиране на приоритетни
електронни административни
услуги.
3.Реализиране на PKI за вътрешноадминистративни нужди.

2. Оценка на нормативното
въздействие върху дейността на
областния управител.

Срок постоянен

Декември
2013 г.

Декември
2013 г.

Декември
2013 г.

1. Сформиране на
технически екип и
организационнотехническа подготовка
за произвеждане на
Национален референдум
на 27.01.2013 г.
2. Сформиране на
технически екип и
организационнотехническа подготовка
за произвеждане на
парламентарни избори
2013 г.
1.Отчет за дейностите
по прилагането на
мерките за превенция на
административната
корупция.
2.Извършена оценка на
нормативното
въздействие върху
дейността на областния
управител.
1.Проведени обучения.
2.Реализирани
приоритетни
електронни
административни
услуги
3.Реализиран PKI за
вътрешноадминистративни
нужди.

0

1 екип

0

1 екип

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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12.Повишаване
капацитета на
администрацият
а в областта на
информационните технологии.

13.Ефективно
управление на
човешките
ресурси.

Ускорено развитие
на електронно
управление (еуправление) като
основен приоритет
за правителството

Развитие на
професионалната
държавна служба и
мотивиране на
служителите за
постигане на
качество и
ефективност на
вложения труд

Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република
България
2011 - 2015

Стратегия за
управление
на човешките
ресурси в
държавната
администрация
2006-2013 г.

1.Ъпгрейд на сървъра –
увеличаване на дисковото
пространство.
2. Актуализиране схемата на
локалната мрежа и таблици на
връзките.
3. Подобряване на
информационната сигурност чрез
инсталиране на допълнителни
камери за видеонаблюдение.
4. Подобряване на методите за
архивиране на данните.
1.Оптимизирано управление на
човешките ресурси в
администрацията чрез попълване
на личните планове за обучение.
Участие в проект по ОПАК
„Повишаване на професионалната
компетентност и ефективност на
ОА Ловеч чрез обучение“.

Декември
2013г.

2.Изготвяне на обобщен 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.
4.Изготвяне на график за ползване
на платения годишен отпуск на
служителите от Областна
администрация – Ловеч.

Февруари
2013 г.

Юли 2013 г.
Декември
2013г.
Декември
2013г.
Декември
2013 г.

Декември
2013г.

Декември
2013г.

1.Ъпгрейдван сървър.

0%

100%

2. Актуализирана схема
на локалната мрежа и
таблици на връзките.
3.Инсталирани
допълнителни камери за
видео наблюдение.

0%

100%

0%

100%

4. Автоматично
архивиране на данните.
1.Попълнени лични
планове за обучение и
брой обучени
служители включително
по проект по ОПАК

0%

100%

0%

100%

2.Изготвен годишен
план.

0%

100%

0%

100%

0%

100%

3.Повишаване в
длъжност и в ранг на
служителите, за които
са налице
законоустановените
предпоставки.
4.Изготвен на график.
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14. Повишаване
на приноса на
ОА към
националната
сигурност в
мирно време и
осигуряване на
защитата на
населението при
бедствия от
природен и
техногенен
характер.

15.Осигуряване
на пълна
прозрачност за
дейността на
Областна
администрация.

Подобряване на
състоянието на
ОМП и осигуряване
на защитата на
населението при
бедствия

Информиране на
обществото за
дейността на
институцията
Областен управител

Национална
отбранителна
стратегия.
Националния
план за
защита при
бедствия

Програма на
правителство
то за
Европейското
развитие на
България
2009-2013 г.

5.Актуализиране на длъжностните
характеристики.

Декември
2013г.

1. Планиране на отбранителномобилизационната готовност на
областта.
2. Поддържане на системите за
РПО.

Май

5.Актуализирани
длъжностни
характеристики.
Подготовка на нов
Мобилизационен план

0%

100%

25%

75%

Срок –
постоянен

Поддържане на тяхната
функционалност

50%

75%

3. Осигуряване на защитата на
критичната инфраструктура.

Срок –
постоянен

Разработване на списък
с обекти от КИ и
делегиране на
отговорности.

10%

75%

4. Своевременно преодоляване на
последиците от природни бедствия
и индустриални катастрофи.

Срок –
постоянен

Осигуряване на
функционалността на
обществените системи

75%

90%

5. Планиране и осъществяване на
мерките за защита на населението
при бедствия. Подпомагане и
възстановяване.

Февруари –
юли

Подобряване на
сигурността на
населението и
готовността му за
действие при бедствия.

75%

90%

6. Взаимодействието между
органите на изпълнителната власт
и реда за уведомяване при
бедствия

Майноември

60%

75%

0%

100%

1.Поддържане на пряка връзка с
медиите – печатни и електронни,
организиране на различни медиите
събития – пресконференции,
брифинги, за отразяване на
дейността на Областен управител.

Срок –
постоянен

Подобряване на
взаимодействието
межди екипите на ЕСС
и Щабовете при
бедствия
1.Пълна прозрачност за
работата на
институцията като цяло,
както и на
администрацията.
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2.Ежедневно актуализиране на
страницата на Областна
администрация – публикуване на
новини и снимки, отразяващи
дейността на Областен управител,
информация във „Важно от
правителството”, съобщения и др.

Срок –
постоянен

2.Осигуряване на
възможност за
информиране на
гражданите за дейността
на администрацията и
по интернет.

0%

100%
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