УТВЪРДИЛ:
Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
Областен управител
на област Ловеч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2014 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

Индикатор за изпълнение

Цели за 2014 г.

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

Дейности

2
1. 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

Резултат

Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

3

4

5

Изготвена е
презентация за област
Ловеч, информации и
участие при
подготовка и
провеждане на
изнесено заседание на
МС и тематични
срещи с представители
на бизнеса и
общините.

1 презентация,
4 срещи, 3
информации

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел
(100 %)
2. задоволително постигната
цел
(50 и над 50 %)
3. незадоволително
постигната цел
(под 50 %)
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Бр. срещи
Бр. предложения
Напълно постигната цел
(100 %)

1

Събрана и
предоставена на
Българска агенция за
инвестиции
информация за
общински и държавни
терени, подходящи за
инвестиране в
областта на
автомобилната
промишленост, за
наличие на свободни
терени държавна,
общинска и частна
собственост с оглед
привличане на
инвеститори, както и
подходящи за
реализиране на бизнес
проекти в областта на
балнеологията и СПА
туризма
По искане на Българокитайска търговска
камара е изготвена и
предоставена
информация за област
Ловеч;
Изготвени са
становища по
представените
годишни отчети за
2013 г. за дейността на
териториалните звена
на централната
администрация

3 бр. информации

1 информация

21 бр. становища

2

2. Осъществяване на
координация и публичност по
изпълнение на дейностите за
осъществяване на
административна реформа
Изготвяне на становища
Участие в работни групи

3. Осъществяване на
координация на дейностите по
регионално развитие на ниво
NUTS 2
Участие в заседания на
Регионалния съвет за развитие
на СЗР

Изготвено е становище
относно правомощията
на областен
управители и
предложение относно
определяне на
представители в Съвет
за административна
реформа;
Изготвени са
становища по проект
на Решение на
Министерския съвет за
одобряване на Трети
пакет от мерки за
намаляване на
регулаторната тежест,
пакета от мерки на МС
за подобряване на
бизнес-средата
Изготвени са
предложения за
включване на точки в
дневния ред на
заседания на РСР на
СЗР.
Участие в 4 заседания
на РСР на СЗР.
Изготвена е
информация във
връзка с изготвянето
на годишния доклад за
изпълнението на РПР
на СЗР за 2013 г.
Становище по
Последваща оценка на

1 становище и
1 предложение
Бр. становища

Напълно постигната цел
(100 %)

2 становище

4 предложения

4 заседания
Напълнопостигната цел
(100 %)
1 информация,

3

4. Подпомагане на Областен
управител при
председателстване на РСР на
СЗР чрез осъществяване на
координация със Секретариата
на РСР и ОА

РПР на СЗР (2007-2013
г.)
Участие в заседания
ТРГ на ОПРР и ОП
НОИР
Становище във връзка
със заседание на ТРГ
по ОП НОИР
Изготвено е писмо за
подкрепа на
предложение за
допълнения към
Програмата за
развитие на селските
райони 2014-2020 г. от
МИГ Троян –
Априлци.
Председателстване на
РСР на СЗР
Координация със
секретариата на РСР
на СЗР за изготвяне на
дневен ред, покани и
протоколи от
заседания на РСР на
СЗР.
Актуализиране състава
на РСР на СЗР, КК и
на комитетите за
наблюдение и ТРГ по
оперативните
програми.

1 становище
4 заседания

1 становище
1 писмо

2 заседания

2 заседания

Напълно постигната цел
(100 %)
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5. 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

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

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

Изготвени са
становище относно
ИТИ, индикативен
списък с обосновка на
проекти за област
Ловеч за включване в
Интегрирана стратегия
за ИТИ на СЗР и
информация за
развитието на
определени сектори
Участие в обсъждане
на проект на ИС за
ИТИ на СЗР.
Изготвени са
становища по
Програма за ТГС с
Румъния 2014-2020 г.
и Проекта на
Споразумение за партньорство, вариант 4.
Експерти участваха в
проведеното публично
обсъждане.
Изготвено е писмо за
подкрепа на
предложението на
кметове на села от
община Троян за
рехабилитация на
третокласен път III402.
Проведена процедура
за изготвяне на
Последваща оценка на
Областна стратегия за

3 становищa
1 информация и
списък с проекти
Бр. становища
Бр. предложения

Напълно постигната цел
(100 %)

Участие в обсъждане

2 становище
Участие в публично
обсъждане

1 писмо

Бр. становища,
Бр. предложения

Напълно постигната цел
(100 %)

Бр. заседания
Бр. становища
Бр. писма за
подкрепа
Задоволително постигната
цел
(50 и над 50 %)

Покана, техническа
спецификация,
протокол, договор
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развитие на област
Ловеч 2007-2013г.
8. Подпомагане на областния
управител в подбора и
мониторинга на проекти по
европейски и национални
програми

Организирани и
проведени среща с
кметовете и
представители на
общините във с
постановление на МС
за условията, реда и
критериите за избор на
проекти и програми и
прозрачно
изразходване на
средствата по чл. 1, ал.
5, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на
РБългария за 2014 г.
Извършен е преглед за
административно
съответствие и
консистентност на 21
проекта на общините
от област Ловеч по
Публичната
инвестиционна
програма „Растеж и
устойчиво развитие на
регионите“ и са
представени в
Министерство на
финансите. Одобрени
за финансиране са 11
проекта на общините
Летница, Ловеч,
Тетевен, Троян,

2 срещи
Мониторинг на
изпълнението на 11
проекта по ПИП
РУР

2 срещи
Мониторинг на
изпълнението на
11 проекта по
ПИП РУР

Напълно постигната цел
(100 %)
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Угърчин и Ябланица.
Осъществен е
мониторинг на всички
етапи от изпълнението
на проектите.
Изготвяни са доклади
до МФ за напредъка на
процедурите по
възлагане на
обществени поръчки
по одобрените за
финансиране проекти.
Периодично е
събирана, обобщавана
и представяна
информация за етапите
на работа.
Участие в комисия за
подбор и оценка на
постъпили проектни
предложения за
участие в регионален
етап на Конкурс за
младежки проект под
мотото „Да създадем
заедно младежки
проект”.
Изготвена е
информация за
предоставените и
администрирани от
общините през 2013 г.
държавни помощи.

3 бр. доклади
7 информации
8 проверки

1 заседание

1 информация.
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2.Повишаване
ефективността
при провеждане
на секторни
политики

1. 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.

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

Проведени са 2
заседания на КЗ, на
които са съгласувани
държавния план-прием
по професии в
училищата на област
Ловеч за учебната
2014/2015 г. и РП за
заетост.
Изготвени са указания
до членовете на
Комисията по заетост
към ОСР, относно
популяризиране на
Националния план за
младежка безработица.
Проведено е 1
заседание на ОСУТ, на
което е разгледат отчет
за дейността на
Дирекция „Инспекция
по труда“ Ловеч.
За довършване на
ремонтно-строителни
работи в детското
отделение на МБАЛ
„Проф. д-р Параскев
Стоянов“ АД гр. Ловеч
е изготвено писмо –
искане до
Министерство на
финансите и
Министерство на
здравеопазването.
Средствата са
осигурени.

3 заседания

2
срещи,
одобрени средства
за ремонт.

4 заседания

2 Бр. срещи

Напълно постигната цел
(100 %)

Напълно постигната цел
(100 %)
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3. Мониторинг на изпълнението
на Областна стратегия за
развитие на социалните услуги
съвместно с общините,
териториалните звена и НПО

Звеното за мониторинг
и оценка (ЗМО) на
Областната стратегия
за развитие на
социалните услуги в
област Ловеч (20112015) разработи
„Механизъм за
периодичен преглед и
актуализиране на
стратегията“ и
информационна карта
и структура на
докладите за
изпълнение на
общинските стратегии
за развитие на
социалните услуги,
приети на работна
среща.
Участие в работни
срещи в Ябланица,
Тетевен, Угърчин,
Луковит и Ловеч.
Изготвен Годишен
преглед - доклад за
изпълнение на ОСРСУ
през 2013 г. с
приложение за
видовете налични
услуги по общини,
начин на финансиране,
капацитет и доставчик
на СУ, приети на
заседания на ОЕ на
ЗМО.

1 среща,
Информационна
карта и Механизъм

2 срещи

Напълно постигната цел
(100 %)

5 работни срещи, 1
доклад, 1 заседание
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4. Реализиране на проекти по
национални програми и
проекти, финансирани от ЕС
или други източници

Извършен е подбор и
са наети 4 безработни
лица по проект по НП
ОСПОЗ.
Оборудвано е работно
помещение и е наето 1
лице по НП ЗОХУ.
Във връзка със
стартиране на НП
„Сигурност“ е
обобщена информация
за необходимия брой
работни места,
проведени са
интервюта, разкрити
са 150 раб. м. и са
назначени одобрените
след проведен
инструктаж.
Осъществен с
мониторинг по
изпълнение на
програмата, изготвени
са ежемесечни отчети,
справки, ведомости и
др. документи.
По Програма „Старт
на кариерата“ е
изготвена заявка и
проведени интервюта с
кандидатите
Сключен е договор с
УО на ОПАК А-1359/29.12.2014 г. за
изпълнение на проект
„Модерна и

Разкрити са 5 раб.
места и са наети 5
лица

5 информации,3
заявки за работни
места, трудови
договори, справки и
др.
28 проверки

Бр. разкрити
работни места

Напълно постигната цел
(100 %)

Заявка, протокол

договор
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5. Координиране на процеса на
областно планиране и
разработване на Областен план
за младежта и общински
планове за действие 2014 г.
Методическо подпомагане
изготвянето на отчети за
изпълнението на дейностите по
общинските планове за
младежта

компетентна областна
администрация“.
Осъществена е
кореспонденция с
общините и
териториалните
структури и участие в
кампанията „Да
изчистим България за
един ден”.
Разработен и утвърден
Областен план за
младежта на област
Ловеч за 2014 г. и
Отчет за осъществените
инициативи през 2013 г.
в сферата на младежта,
във връзка с
изпълнение на Закона
за младежта и
разработването на План
за действие за 2014 г. в
изпълнение на
Националната
стратегия за младежта
2014-2020 г.
Осъществена е
координация и
взаимодействие с
общините, във връзка с
разработването на
Общински планове за
младежта и
изпълнението на
мерките за подобряване
състоянието на младите

1 план,
1 отчет,
1 аналитична
справка,
1 информация,
5 броя общински
планове и отчети

8 Бр. общински
планове

8 Бр. отчети

Бр. заседания
Напълно постигната цел
(100 %)

,
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хора в страната.
Изготвена е обобщена
информация по
изпълнение на
Общински годишни
планове за младежта и
Отчет за изпълнението
на дейностите насочени
към младежите за 2013
г.
Изготвена е Аналитична справка по отчета
за 2013 по изпълнение
на Националната
стратегия за младежта
2010-2020 г.

Участие в консултативен съвет
по въпросите на младежта

Участие в заседания на
Общински
консултативен съвет по
въпросите на младежта
- Ловеч.
Проведени са летни
младежки и
студентски
стажове.Изготвено е
становище относно
Проект на Наредба за
студентските стажове
в държавната
администрация.

2 заседания

5 стажанта
1 становище
Напълно постигната цел
(100 %)
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6. Координиране на процеса на
разработване на Общински
планове за интегриране на
ромите 2014 - 2020 г.

Информацията за
резултатите от
извършените
проверки на водни
обекти и детски
площадки, както и за
предприети действия и
мерки за охраняеми и
неохраняеми водни
обекти и техническо
състояние на детските
площадки на открито
на територията на
област Ловеч
Осъществена е
координация с
общините във връзка с
изготвяне на
общински планове за
действие 2014-2020 г.
Изготвена е
информация за
извършения ежегоден
мониторинг по
прилагането на
Координационния
механизъм за
взаимодействие при
работа в случаи на
деца, жертви на
насилие или в риск от
насилие и за
взаимодействие при
кризисна интервенция
през 2013 г. Изготвена
и изпратена

1 информация

Напълно постигната цел
(100 %)

1 информация,
1 информационна
карта

Изработени 8 Бр.
Общински
планове

Напълно постигната цел
(100 %)
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7. Участие в заседания на
Съвета по лова

информационна карта
на област Ловеч до
ДАЗД.
Определен е състава
на
Консултативния съвет
за опазване на горите,
дивеча и рибата

1 заповед

1 заседание

Бр. заседание.

Във връзка с болестта
„Син език“ са
проведени заседания
на Областната
епизоотична комисия,
предприети са мерки
за ограничаване на
разпространението й.
Участие в заседания на
комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ

Участие в 8 заседания
на комисията по чл. 17
от ЗОЗЗ
Участие в заседания
на комисията,
назначена от Кмета на
Община Ловеч на
основание чл. § 4к, ал.
12 от ППЗСПЗЗ.
Изготвено становище
по проекта на План за

Напълно постигната цел
(100 %)

Бр. заседание

3 заседания

Напълно постигната цел
(100 %)

Бр. заседание
8 заседания
2 заседание
Напълно постигната цел
(100 %)

1 становище,
1 участие в

Напълно постигната цел
(100 %)
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управление на НП
„Централен Балкан“ и
участваха в
публичното му
обсъждане.

обсъждане

8. Проведени заседания на
ОЕСУТ

Проведени са 2
заседания на ОЕСУТ

2 заседания

Проведени заседания на
комисията по приемане на
плановете на новообразувани
имоти

Проведени са 4
заседания на комисия
за приемане и
одобряване на планове
на новообразувани
имоти по параграф 4.
Участие в
комисия за поправка и
допълване на план на
новообразувани имоти
на земеделски земи,
изготвен и приет
съгласно § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ за местност
„Рупци“, с. Гложене,
общ. Тетевен.

4 заседания

Приети и одобрени планове

Приети са плановете
на новообразуваните
имоти на местности в
землищата на с.
Балабанско, с.
Балканец, с. Белиш, с.
Борима, с. Врабево, с.
Голяма Желязна, с.
Горно Трапе, с.

1 заседание
1 план

Бр. заседания
Бр. планове

Напълно постигната цел
(100 %)

Бр. справки

1 бр. план
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Гумощник, с.
Добродан, с. Калейца,
с. Ломец, с. Патрешко,
гр. Троян, с. Черни
Осъм, с. Чифлик и с.
Шипково. Община
Троян

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

Обобщена е
информация за
системите и
съоръженията по
смисъла на чл. чл. 13,
чл. 15 и чл. 19 от
Закона за водите,
които са включени в
активите на В и К
операторите с
държавно и/или
общинско участие.
Изготвени са
протоколи за
разпределение на
собствеността на
активите – ВиК
системи и съоръжения
между държавата и
общините/общината,
намиращи се в
обособената територия
и списък на активите –
публична държавна
собственост (ПДС) и

Събрана е и е
обобщена
информацията за
собствеността

Бр. информации,
протоколи

Напълно постигната цел
(100 %)

8 протокола,
списък
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публична общинска
собственост (ПОС)
Сформирана работна
група за изготвяне
бюджет на АВиК 2015
г.
Пререгистрация на
АВиК.
Проведено е Общо
събрание на АВиК.

1 работна група,
Изготвен бюджет на
АВиК,
Повишена
квалификация на 4
Експерти,
1 общо събрание,
протокол;
Осъществена е
кореспонденция
сМРРБ.

9. Направени предложения за
промени в РТС

Разгледани са
предложения за
промяна РТС от
общините Троян и
Луковит и нова АЛ.

1 писмо до ИА АА,
5 предложения

Бр.предложения

Актуализиране на ОТС

Разгледани са
предложения за
промени в ОТС

3 предложения

Утвърдена от ОУ
ОТС

Издаване на разрешения по
Наредба 2

Издадени са
разрешителни за
сключване на договор
за обществен
транспорт без конкурс
по реда на чл. 29 от
Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за
условията и реда за
утвърждаване на

Напълно постигната цел
(100 %)

5 бр. разрешения

Бр. разрешения
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транспортни схеми и
за осъществяване на
обществени превози на
пътници с автобуси.

Проведени заседания на
комисията по транспорт

Проведени са
заседания на Областна
комисия по транспорт,
на които са разгледани
предложения за
промяна на РТС от
общините Троян и
Луковит, Угърчин,
Ловеч, Тетевен

Свикани са 4
заседания, но са
проведени 2
заседания, поради
липса на постъпили
предложения за
промяна на РТС и
ОТС

10. Организиране и провеждане
на заседания на Съвета за
енергийна ефективност

Проведено е заседание
на Областната
комисия по енергийна
ефективност.

11. Изготвяне на годишен отчет
по Закона за енергийната
ефективност.

Изготвяне на годишен
отчет по Закона за
енергийната
ефективност и
Информация за
изпълнението на
1 отчет,
краткосрочните
1 информация
програми за
насърчаване
използването на
енергия от
възобновяеми
източници и биогорива

Проведено е 1
заседание

Бр. заседания

Бр. заседания и
повишена
енергийна
ефективност

1 Бр. отчет

Напълно постигната цел
(100 %)

Напълно постигната цел
(100 %)

18

12. Координация и подкрепа при
кандидатстване и изпълнение на
проекти на територията на
областта.
Координация с органите на
местното самоуправление,
читалища, училища и НПО във
връзка с провеждане на
регионални, национални и
международни прояви и
събития.

Заседания на Областна комисия
„Военни паметници“

в общините на
територията на област
Ловеч.
Брой писма за
подкрепа,
информации,
становища и др.
Проведена е
процедура за
попълване на
Националната система
„Живи човешки
съкровища“ за 2014 г.
Проведен е регионален
етап за оценка на
предложенията.
Изготвено е писмо до
общините относно
провеждане на XII
фестивал на камерния
танц и танцовото шоу
– Хасково 2014 г.
Обобщаване на
предложения за
награждаване за 2014
г. с годишната
държавна награда
„Паисий
Хилендарски“ и
Изготвяне на Културен
календар за 2015 г.
Проведено е заседание
на ОК „Военни
паметници“
Участие в заседанията

1заседание,протокол,
1 предложение,
Бр.становища

1 писмо
Бр.участия
Културен
календар

Напълно постигната цел
(100 %)

1 писмо

Културен календар

Бр. заседания
1 заседания
58 заседания

Бр. заседания

Напълно постигната цел
(100 %)
Напълно постигната цел
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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

Осъществяване на ефективен и
ефикасен контрол по
законосъобразността на
решенията на общинските
съвети и актовете на кметовете.

4. Ефективно
управление,
разпореждане и
опазване на
държавната
собственост

1.Актуализиране на вътрешните
актове за управление и
разпореждане с имоти и вещи
ДС съобразно нормативните
промени.
2.Актуализиране на Главен
регистър имоти за имоти
държавна собственост,
спомагателни регистри на
имотите ПДС и ЧДС на

на Съвета по
осиновяване и на
Комисия по приемна
грижа към РДСП –
Ловеч
Осъществен
ефективен контрол по
законосъобразност на
всички постъпили
решения на общ.
съвети и актовете на
кметовете
Бр. прегледани
протоколи – 126 и
1 665 бр. решения;
32 бр. решения са
върнати за ново
обсъждане;
3 решения са оспорени
по съдебен ред. Делата
не са приключили.

Проведени са 3
заседания на комисия
за актуализиране на
вътрешните актове за
управление и
разпореждане с имоти
и вещи ДС.
Актуализиран главен
регистър за имоти ДС
и отразени в
спомагателни регистри

(100 %)

Бр. проверени
решения и актове

Напълно постигната цел
(100 %)

1 665 бр. решения

Бр. актуализирани
актове

3 бр. регистри
Бр. регистри

Напълно постигната цел
(100 %)

20

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

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

Извършени проверки и
огледи на имоти ДС;
Проведени заседания
на комисията по
разпореждане с имоти
държавна собственост;
Проведени 5 броя
търгове за продажба
на имоти ДС;
Проведен търг за
учредяване право на
строеж;
Изготвени писма и
становища за
12
състоянието и по
предоставянето на
имоти ДС;
Ликвидиране на
съсобственост чрез
изкупуване дела на
държавата;Безвъзмезд
но прехвърляне на
собствеността;
Проведени са 10
заседания на
комисията по
управление на имоти и
вещи – държавна
собственост.
Актуализирани са
договори за отдаване

10 проверки и огледи
7 заседания,
7 протокола
5 протокола
5 договора
1 заповед
1 протокол
1 договор
124 писма,
становища

График
Бр. проверки

Напълно постигната цел
(100 %)

3бр. имоти
5 бр. имоти

10 заседания, 18
преписки
100%са
актуализирани 6
договори за отдаване
под наем на имоти
ДС, 3 допълнителни

Бр. договори
Напълно постигната цел
(100 %)

21

под наем на имоти ДС
Осъществена
кореспонденция с
МРРБ и
ДА „Архиви“
Извършени са

неотложни
възстановителни
работи в сутерена на
сградата на
Областна
администрация
Ловеч, възлизащи на
15 881,75 лева с
включени ДДС
За неотложни
възстановителни
работи в размер на
20 097,80 лв. за
обезопасяване на
рисково падащи
плочи чрез
дюбелиране и
фугиране на
фасадата на сградата
на Дом „Преслав“.

споразумения към
договори, проведени
са 2 търга с ТН за
отдаване под наем,
Предоставен
помещение за АВиК,
Мнение за изготвяне

на експертна
оценка за
необходимостта от
извършване на
ремонтни и
укрепителни
действия
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5.Повишаване
ефикасността и
ефективността
на административното
обслужване чрез
въвеждане на
комплексно
административно обслужване

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.

Издаване на удостоверения

Изготвен е правен
анализ на
административните
услуги по СУНАУ,
предоставяни от
Областна
администрация Ловеч.
Изготвени са работни
карти на процесите за
предоставяне на
административни
услуги, в текущо
състояние
Изготвени са
диагностичен и
прогностичен анализ
за всяка от услугите.
Варианти за бъдещото
състояние на всяка от
услугите.
Наблюдения и
измервания на
изпълнението на всяка
от услугите,
идентифицирани
отклонения,
предприети
коригиращи действия
Издадени са
удостоверения за
наличие или липса на
АДС, за липса на
реституционни
претенции

Анализирани и
усъвършенствани
работни процеси
по предоставянето
на
административни
услуги.
Реализирани
практически
стъпки за
въвеждане на
комплексно
административно
обслужване.

Напълно постигната цел
(100 %)

Бр. издадени
документи

482 удостоверения
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Съставяне на актове за държавна Съставени са 40 бр.
собственост
АДС –
14 бр. ПДС,
15 бр. ЧДС и актове за
поправка 2 бр. и 9 бр.
АДС на парцели,
включени в
парцеларните планове
на стопанските
дворове;
Извършване на справки по
регистрите за държавна
собственост
Издаване на преписи от
документи
Издаване на заповеди

Извършени са справки
и са издадени заверени
копия на документи

40 броя АДС

85 справки,
665 заверени копия,
79 заповеди

Издадено разрешение
за изработване на
комплексен проект за
инвестиционна
инициатива (проект за
ПУП) за нова оптична
кабелна линия на
територията на област
Ловеч и 2 разрешения
за строеж.
Издадена заповед за
прокарване на външни
ВиК мрежи през имот
ДС.
Издадено съгласувателно становище
относно представен

3 разрешение
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6.Ефективна
защита
интересите на
държавата и
областна
администрация
чрез подобряване
дейностите по
процесуално
представителств
о по съдебни дела
и издаване на
законосъобразни
актове

Ефективно процесуално
представителство по съдебни
дела.

7. Създаване на
условия за
произвеждане на
честни и

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

Изготвяне на Искови молби,
отговори и жалби,
Изготвяне на законосъобразни
индивидуални административни
актове.

проект за изменение на
подробен устройствен
план – план за
регулация (ПУП-ПР)
за УПИ-I, кв. 3 по
плана на с. Голям
Извор, област Ловеч с
цел определяне
прилежаща земя към
сградите в имота.
Изготвени са
съгласувателни
становища за Актове
за непълноти и грешки
на Служба по
геодезия, картография
и кадастър.
Осъществено
процесуално
представителство по
18 дела, от които 7 са
приключили.Процент
на спечелените в полза
на държавата дела,
спрямо общия.

Издадени са
индивидуални
административни
актове.
Със заповед на ОУ е
определен технически
екип за
произвеждането на

5 бр. съгласувателни
становища

Брой участие в
съдебни заседания
Участие по 18
съдебни дела,
43% са спечелените
дела

Спечелени дела
70%
Напълно постигната цел
(100 %)

508 бр. издадени
2 бр. оспорени

1 екип
1 бр. Консултация
за състава на РИК

Брой оспорени
административни
актове
1 екип
Бр. консултации с
политически сили
График на

Напълно постигната цел
(100 %)
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прозрачни
избори

избори за членове на
Европейския
парламент от РБ,
участие при
подготовката и
провеждането на
консултации с
политическите сили за
състава на РИК
Ловеч.Изготвени са
хронограма и план за
действие на ОА.
Осъществена е
организационнотехническа подготовка
и провеждане на
избори за членове на
ЕП. Координация с
РИК, общините и
АМС във връзка с
дейностите по
организация на
провеждане на
изборите

1 бр. Обучение от
ЦИК
хронограма, план
за действие,
осъществена ОТП

Със заповед на ОУ е
определен технически
екип за
произвеждането на
парламентарни избори
2014 г., участие при
подготовката и
провеждането на
консултации с
политическите сили за
състава на РИК Ловеч.

1 екип,
Консултации за
състава на РИК
Обучение от ЦИК
Хронограма, план
за действие,
Осъществена ОТП

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

Изготвени са
хронограма и план за
действие на ОА.
Осъществена е
организационнотехническа
подготовка.
Осъществена
координация с РИК,
общините и АМС, във
връзка с дейностите по
организация на
провеждане на избори
за НС
1. Организиранеразработванет Повишена готовност
на област Ловеч за
онаплана за привеждане на
привеждане и работа
област Ловеч във военно
във военно време;
време – военно временния

план

Организиране
разработването на
военновременните
планове на общини.

Разработена общата
част на план за
привеждане на
област Ловеч във
военно време;
Изготвен годишен
план по ОМП;
7 бр.
Военновременни
планове на общини

Разработен план
за привеждане на
област Ловеч във
военно време;
Изготвен годишен
план по ОМП;

Напълно постигната цел
(100 %)

Проведен
семинар;назначени
раб.групи;
кореспонденция с
общините , РИО,
ОПУ и МО; Изготвен
е График за
провеждане на
преглед за
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готовността на
техниката;
Извършени са
проверки за
дейността по ОМП в
7 общини и от МО в
ОА

2.Организиране на дейността и
състава на ОСС;

Подобряване на
организацията на
дейността и състава на
Областен съвет по
сигурност /ОСС/;

Проведено едно
заседание;
Актуализиран е
състава на ОСС;
1бр. инструкция за
дейността на ОСС.

Брой проведени
заседания на ОСС;

Напълно постигната цел
(100 %)

С представители на
КИС е извършена
проверка на
връзките;
Извършена е
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тренировка за
оповестяване;
Актуализиран е
състава на ОСС;
3.Поддържане на
военновременната система за
управление;

Подобряване работата
по поддържане на
военновременната
система за управление;

Ежедневни проверки
на военновременната
система за
управление;
1бр.

Поддържано е
денонощното
дежурство за
оповестяване при
привеждане в повисоки състояния и
степени на
готовност за работа
във военно време;
- Повишена е
подготовката на
оперативните
дежурни, чрез
ежедневни
тренировки и е
проведен 1бр. тест;
- Инструкция за
задълженията на
дежурните по ОСС.
- 2бр. тренировки
за оповестяване.

Брой проведени
тренировъчни
заседания.

Напълно постигната цел
(100 %)
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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;

-Извършена проверка
от Междуведомствена
комисия за проверка
на речното корито и
дигите на р. Вит в
района на селата Торос
и Дерманци;
Проверка на
проводимостта на
речното корито на
река Лесидренска;
Проверка състоянието
на защитната дига при
с. Йоглав;
Извършени са
проверки за
състоянието на
складовете за
съхраняване на ПРЗ с
изтекъл срок на
годност
Проверки на
потенциално опасните
язовири, речни корита
и язовири в
предаварийно
състояние в област
Ловеч;
Изготвени становища
по постъпили искания
от общините за
отпускане на средства
за възстановяване и

1 доклад;
1 становище;

2 бр. проверки

1 протокол

3 проверки
Напълно постигната цел
(100 %)

56
бр.
протокола,
3 бр. констативни
протокола,
3 доклада
11 бр. становища
по постъпили
искания от
общините за
възстановяване и
подпомагане.
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подпомагане;

Изготвени искания от
ОА за възстановяване
и подпомагане;

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

6 бр. искания от
ОА – Ловеч за
възстановяване и
подпомагане;

Проведени заседания
на Щаба за защита при
бедствия и
взаимодействие с ОУ
ПБЗН

2 бр. заседания;
9бр. тренировки с
щабовете за защита
при бедствия;

Подобряване на управлението и
стопанисването на активите на
ОА Ловеч.

1.Целесъобразно и
законосъобразно
управление и
стопанисване на
активите на ОА;

Повишаване отговорността на
служителите за опазване на
имуществото и активите.

2.Имуществена
отговорност на
служителите;

Ежедневно се
извършва
приключване и
предварителен
контрол на разходите
осъществявани от
Областнаадминистра
ция.
Във връзка с
извършващата се
проверка от Сметна
палата с аизготвени
необходимите
справки, сканиране,
копиране на

3.Икономично
разходване на
публичните средства.

Извършване на
годишна
инвентаризация;

Регламентиране
на имуществената
отговорност на
служителите.

Напълно постигната цел
(100 %)

Брой
актуализирани
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документи и др.
10. Осигуряване

на прозрачност
и укрепване
доверието на
гражданите и
бизнеса.Участие
в процеса на
Оценка на
нормативното
въздействие

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

1.Системност в
прилагането на
политиката на
нетърпимост при
противодействие
корупцията.;

2.Разширяване възможността за
участие в процеса на Оценка на
нормативното
въздействие
върху дейността на областния
управител.

2.Отчет за дейностите
по прилагането на
мерките за превенция
на административната
корупция;

3.Осъществяване на
информационни кампании и
организиране на публични
събития за популяризиране на
дейността на администрацията;

3.Участие в извършени
оценки на
нормативното
въздействие върху
актове, касаещи
дейността на ОУ

4.Периодично актуализиране на
електронната страница на ОА за
изпълнение плана на дейностите
за постигане целите на ОА.

4.Осигурена
публичност за
работата на
администрацията и
ПК;

5.Постигане да
публичност и
прозрачност при

Във връзка с
постъпили в ОА
Ловеч сигнали и
жалби от физически
и юридически лица
са извършени 7
проверки на място и
изискани становища,
справки и
допълнителни
документи от
компетентните
ведомства.
Проведени са 4
заседания на
Комисията по чл. 7а
от УПОА и са
разгледани 41 жалби.
Изготвено e писмо до
МС, относно
предприети действия
насочени към
превенция и
противодействие на
корупцията свързани
и с ООСПП към
Областен управител.

вътрешни правила
Утвърдени
вътрешни правила
и процедури;

Брой отчети за
дейностите по
прилагане на
мерките за
превенция на
административнат
а корупция;
Брой попълнени
анкетни карти и
предприети
действия;

Напълно постигната цел
(100 %)

Брой
организирани
информационни
кампании;
Брой
организирани
пресконференции;
Брой публикувани
прессъобщения и
материали на

32

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

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

изпълнението и
отчитането на
дейността на ОА
В деловодната система
на администрацията за
заведени 3764 бр.
документи.
85% удовлетвореност
на потребителите,
измерена чрез анкетни
карти
Липса на подадени
жалби от
потребителите за лошо
административно
обслужване
Поставени са
информационни табла,
на които се помества

актуална
информация относно
търгове, конкурси и
други обявления,
отнасящи се до
дейността на
администрацията.
Ежедневно при
необходимост се
актуализира
информацията на
официалната
интернет страница
на администрацията.

интернат
страницата на ОА;

Бр. преписки
Анализирани и
усъвършенствани
работни процеси
по предоставянето
на
административни
услуги.
Реализирани
практически
стъпки за
въвеждане на
комплексно
административно
обслужване.

Задоволително постигната
цел
(50 и над 50 %)
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12. Подобряване
административния капацитет
чрез повишаване
квалификацията
на служителите

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

Успешно изпълнение на проект
по ОПАК

Участие на 4 експерти
в 10 модула на
специализираното
обучение за експерти
от ВиК асоциациите
Повишена
професионална
компетентност и
квалификация

Успешно изпълнен и
отчетен проект

10 обучения, 4
участници
2 обучения
5 семинара
Проведени 6 бр.
обучения
Обучени са 6 бр.
служители
Получени 7
сертификата

Бр. обучени
служители
Бр. сертификати

Проведени 8 бр.
обучения
Обучени 31
служителя
Издадени 134
сертификата

1 Бр. проект

Напълно постигната цел
(100 %)

1 проект
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