Цели на Областна администрация Ловеч за 2015 г.

Цели за 2015 г.

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

Стратегически
цели

Стратегически
документ

2
1. Подобрена
координация за
постигане на
устойчиво
социалноикономическо
развитие и
подобряване на
бизнес климата в
област Ловеч.

3
Програма на
правителството
за стабилно
развитие на
Република
България за
периода 20142018 г.
Общи правила
на АМС.

2.Провеждане на
ефективна политика
за регионално
развитие на ниво
NUTS 2.

Регионален
план за
развитие на
Северозападен
район и
Стратегия за
развитие на
Област Ловеч
2014-2020.

Индикатор за изпълнение
Дейности

Срок

4
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.

5
Срок –
постоянен

Осъществяване на контрол по
дейността на териториалните
звена.
Провеждане на тематични срещи
с представители на местната
администрация и взаимодействие
при разработване и реализиране на
проекти и политики.
Подпомагане на Областен
управител при изготвяне и
изпълнение на Интегрирана
стратегия за ИТИ в СЗР.
Изготвяне на становища и участие
в публичното обсъждане на
Интегрирана стратегия за ИТИ в
СЗР.

Срок –
постоянен

Срок –
постоянен

Очакван
резултат
6
Създаване на подобри
възможности и
повишена
ефективност при
реализиране на
държавната
политика на
регионално ниво.
Подобряване
отчетността на
териториалните
звена.

Осигуряване на
възможности за
участие на област
Ловеч в
интегрирани
проекти.
Подобряване на
ефективността на
работата на РСР
на СЗР.

Индикатор за
текущо
състояние
7
0

0

0

Индикатор за
целево
състояние
8
Бр. срещи
Бр. предложения

Бр. ТЗ, отчитащи
се пред ОУ чрез
периодични
срещи и доклади

Бр. становища,
Бр. предложения
Бр. проекти
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2.Повишаване
ефективността
при провеждане
на секторни
политики

3. Координация на
дейностите по
регионално
развитие с органите
на местното
самоуправление и
местната
администрация.

Стратегия за
развитие на
Област Ловеч
2014-2020.

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

4. Координация и
мониторинг по
изпълнението на
НПЕЕМЖС.

НПЕЕМЖС

Подпомагане на областния
Срок –
управител в проверка на
постоянен
документацията на СС и сградата
и подготвяне на контролен лист.
Наблюдение на процеса по
обновяване на жилищните сгради.
Участие в приемателни комисии и
подписване на протоколи по време
на СМР. Приемане от кметовете
на общините на досиетата с
оригиналните документи за всяка
завършена сграда.
Изготвяне на справки до МРРБ.
Седмични

2.1. Ефективна
координация на
взаимодействието
между
заинтересованите

Програма на
правителството
Национална
стратегия за

Срок –
постоянен

Представяне в МРРБ копия от
протоколите за окончателно
приемане на изпълнените
дейности по програмата и сумата
на дължимата безвъзмездна
финансова помощ.

Месечни

Подкрепа за засилване на
социалния диалог между
представители на държавата,
представителните организации на
работници и служители и на

Срок –
постоянен

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

0

Бр. заседания
Бр. становища
Бр. писма за
подкрепа

0

Бр. справки

0

Бр.

0

Бр. заседания

Повишена ЕЕ и
подобрена
жилищна среда.

Ефективно
разходване на
публичните
средства.
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страни за
увеличаване на
заетостта,
подобряване на
качеството и
ефективността на
социалните,
здравни и
образователни
услуги.

Предоставяне на
качествени
социални услуги,
според реалните
потребности на
общините и
населените места.

2.2. Провеждане и
реализиране на
устойчива политика
за младежта.

регионално
развитие
Регионален
план за
развитие на
Северозападен
район 2014 –
2020 г.
Стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014 – 2020 г.

ЗСП и ПП ЗСП
АД на
ОСРСУОЛ и
механизъм за
периодичен
преглед и
актуализиране
на ОСРСУ
2011-2015.

ЗМ, НСРМДИ

работодателите. Организиране и
провеждане на заседания на
Областния съвет за тристранно
сътрудничество, Комисия по
заетостта, ОСУТ и др.
Координиране на дейности в
областта на образование,
здравеопазване, социални
дейности с всички заинтересовани
страни и провеждане на
тематични срещи.
Реализиране на проекти по
национални програми и проекти,
финансирани от ЕС или други
източници.
Изготвяне на индикативен план за
етапите на планиране.
Сформиране ООЕ и ОРГ.
Анализ на ситуацията и оценка на
потребностите и приемане на
общинските доклади.
Осъществяване на координация по
управление на планирането с
всички заинтересовани страни.
Формулиране на визията ,
приоритетите и целите на
стратегията.
Окончателно разписване на
стратегията и съгласуване с
общините.

Срок – м.
април

Методическо подпомагане
изготвянето на отчети за
изпълнението на дейностите по
общинските планове за младежта.

Срок –
февруари
2015 г.

Срок – м. юли
и м. август
Срок –
постоянен
Срок – м.
ноември

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

0

Изпълнение на
целите, заложени
в ОСРСУ в област
Ловеч за
предоставяне на
качествени
услуги, според
реалните
потребности по
общини и
населени места.

0

Бр. срещи

0

Изготвена
ОСРСУ в област
Ловеч 20162020.
8 Бр. отчети

Бр. разкрити
работни места

Срок – м.
декември

Повишаване на
ефективността и
публичността при
реализирането на

Бр. срещи
Бр. становища и
предложения
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2.3. Провеждане на НСРБИР 2012 ефективна политика 2020
по етнически и
интеграционни
въпроси

2.4. Опазване на
околната среда,
биоразнообразието,
земеделския и
горския фонд.

2.5. Ефективна
координация за

ЗООС, ЗВ, ЗБ,
ЗЧАВ, ЗГ,
ЗОЗЗ.

ЗУТ

Координиране на процеса на
областно планиране и
разработване на Областен план за
младежта и общински планове за
действие 2015 г.
Участие в консултативен съвет по
въпросите на младежта.

Срок – март
2015 г.

Организиране и провеждане на
заседания на ОССЕИВ.

Срок –
постоянен

Координиране на процеса на
разработване на Общински
планове за интегриране на ромите
2014 - 2020 г.

Срок –
декември
2015 г.

Срок постоянен

Участие в заседания на Съвета по
лова.
Регионален консултативен съвет
по опазване на горите, дивеча и
рибата.
Участие в заседания на комисията
по чл. 17 от ЗОЗЗ.
Извършване на проверки по
съхранение на ПРЗ с изтекъл срок
на годност.

Срок –
постоянен

Проведени заседания на ОЕСУТ.

Срок –
постоянен

проекти по
национални и
други програми за
устойчиви
младежки
политики.

0

8 Бр. общински
планове

0

Бр. заседания

Активизиране на
дейността на
ОССЕИВ.
Повишена
ефективност при
изработване и
отчитане
изпълнението на
общинските
планове за
интегриране на
ромите 2014-2020.
Изготвен доклад.
Координиране на
дейностите по
опазване на
земеделските
земи, горите,
дивеча и рибата.

0

Бр. заседания

0

Изготвени 8 бр.
общински
планове
Изготвени и
обобщени 8 Бр.
общински
отчети

0
0

Бр. заседания
0
Бр. заседания

Предотвратяване
на замърсяванията
на ОС и
намаляване на
складовете.
Подобряване на
техническата

1 бр.
Бр. заседания

Бр. ликвидирани
складове

0

Бр. заседания
Бр. издадени
4
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осъществяване на
дейности за
модернизация на
техническата
инфраструктура и
устройство на
територията.
2.6. Координация за
предоставяне на
качествени
транспортни услуги
и подобряване
безопасността на
движението по
пътищата.

2.7. Подобряване на
координацията на
дейностите за
подобряване на
енергийната
ефективност.

инфраструктура.

Наредба 2 за
условията и
реда за
утвърждаване
на транспортни
схеми и за
осъществяване
на превози на
пътници с
автобуси.
Стратегия за
намаляване на
жертвите по
пътищата в
област Ловеч
2012-2020 г.

ЗЕЕ,
ЗЕВИ, ЗЕ

Проведени заседания на комисията
по приемане на плановете на
новообразувани имоти.

Срок –
постоянен

Направени предложения за
промени в РТС.

Срок –
постоянен

Актуализиране на ОТС.

Срок постоянен

Изготвяне на Отчет за
изпълнението на Областната
стратегия за подобряване
безопасността на движението по
пътищата 2012-2020 г.

Срок –
постоянен

Издаване на разрешения по
Наредба 2 на МТС.

Срок –
постоянен

Провеждане на заседания на
комисията по транспорт и на
комисията по безопасността на
движението.
Организиране и провеждане на
заседания на областната комисия
за енергийна ефективност.
Изготвяне на годишни отчети за
2014 г. по ЗЕИ и ЗЕВИ.

Срок –
постоянен

0

разрешения за
строеж и бр.
одобрени
инвестиционни
проекти
Бр. приети и
одобрени
планове

Осигуряване на
качествени услуги
за населението
Актуализирана
ОТС.

0

Бр.предложения

Предоставяне на
качествени
транспортни
услуги за
населението и
подобряване на
безопасността на
движението по
пътищата.

0

1 бр. отчет

0

Бр. разрешения

0

Бр. заседания

Утвърдена ОТС

Срок –
постоянен

Провеждане на
заседания.

0

Бр. заседания

Март 2015 г.

Изготвяне на
годишни отчети.

0

2 бр. отчети

5

Цели на Областна администрация Ловеч за 2015 г.
2.8.
Предотвратяване на
епидемии и
заболявания по
хора и животни.
2.9. Координация
по опазване,
популяризиране и
повишаване ролята
на културноисторическото и
природното
богатство на област
Ловеч.

ЗВМД

Провеждане на заседания на
областната епизоотична комисия.

Срок –
постоянен

Програма на
правителството
РПР на СЗР
2014 - 2020
ОСР 2014 –
2020.

Координация и подкрепа при
кандидатстване и изпълнение на
проекти на територията на област
Ловеч.

Срок –
постоянен

Изготвяне на доклад за
постиженията, проблемите и
приноса на читалищата.

Срок –
постоянен

Изготвяне на културен календар.
Заседания на Областна комисия
„Военни паметници“.

Срок постоянен

Стимулиране на партньорството
между общините с цел
разработване на проекти в сферата
на туризма.
2.10. Създаване на
предпоставки за
намаляване на
безработицата и
насърчаване на
заетостта.

Областна
стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014-2020.

Реализация и подкрепа на мерки
и проекти за осигуряване на
заетост.
Заседание на ОКЗ.

Срок –
постоянен

Предприемане на
мерки за
недопускане на
заболявания по
хора и животни.
Популяризиране и
повишена ролята
на културноисторическото и
природно
богатство на
област Ловеч.
Подобрена
координация с
органите на
местното
самоуправление,
читалища,
училища и НПО
във връзка с
провеждане на
регионални,
национални и
международни
прояви и събития.
Повишен интерес
към туристическа
дестинация Ловеч
и стимулиране на
частния бизнес
Осигуряване на
временна заетост
по РПЗ и НП
„ОСПОЗ“ и
други.

0

Бр. заседания и
взети решения

0

Бр. заседания,
писма за
подкрепа,
информации,
становища и др.

0

1 бр. доклад

1 бр. календар

0

Бр. заседания

Бр. нощувки
Бр. посетители

0

Осигурена
заетост на бр.
безработни лица.
Бр. заседания
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3. Постигане на
висока
ефективност
при
осъществяване
на
правомощията
на областен
управител по
контрола по
законосъобразн
ост на
решенията на
общинските
съвети и
актовете на
кметовете.

Добро управление с
цел намаляване
броя на
незаконосъобразните решения и
актове.

ЗА
ЗМСМА

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

Срок –
постоянен

Ефективна
координация с
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация в
защита на
обществения
интерес.

0

Бр. проверени
решения и
актове, заповеди
на ОУ, решения
и определения
на АС.

4. Ефективно
управление,
разпореждане и
опазване на
държавната
собственост

Подобряване
процесите по
придобиване,
управление,
разпореждане и
актуване на имоти
по реда на ЗДС и
ППЗДС.

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
РБългария;

Дейности по съставяне на актове
за държавна собственост за имоти
– ДС, съгласно чл. 71 от ЗДС;

януари декември

0

Бр. съставени
актове

Актуализиране на Главен регистър
имоти за имоти държавна
собственост, спомагателни
регистри на имотите ПДС и ЧДС
на територията на областта.

януаридекември

Поддържане на
актуална
информация за
имотите –
държавна
собственост на
територията на
областта.

0

3 бр. регистри

Провеждане на търгове за
продажба на имоти – ДС.

януаридекември

0

Брой проведени
търгове.

Провеждане на търгове за
отдаване под наем на имоти – ДС.

януаридекември

Ефективно,
прозрачно и
законосъобразно
управление и
стопанисване на
държавните имоти

0

Брой проведени
търгове.
Бр. сключени

Ефективно
управление и
разпореждане с
държавната
собственост.

Областна
стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014 -2020 г.
ЗДС
ППЗДС
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5. Ефективна
защита
интересите на
държавата и
областна
администрация
чрез
подобряване
дейностите по

Защита на
обществения
интерес.

Гражданско
процесуален
кодекс,
Административно
процесуален
кодекс.

Сключване на договори за
отдаване под наем на имоти – ДС.

януаридекември

Сключване на договори за
продажби на имоти – ДС.

0

договори за
наем.

януаридекември

0

Отписване на имоти от актовите
книги.

януаридекември

0

Бр. сключени
договори за
продажба.
Брой отписани
имоти;

Изготвяне на график за проверки и
оглед на имоти – държавна
собственост в управление на
Областен управител на област
Ловеч.

април

Установяване на
фактическото
състояние на
имотите.

0

Изготвен график

Извършен оглед на имоти –
държавна собственост в
управление но Областен управител
на област Ловеч.

януари декември

Установяване на
фактическото
състояние на
имотите.

0

Бр. проверени
имоти.

Изготвяне и публикуване на сайта
на Областна администрация Ловеч
списък с имоти – частна държавна
собственост в разпореждане на
Областен управител на област
Ловеч, които могат да бъдат обект
на разпоредителни сделки.
Ефективно процесуално
представителство по съдебни дела.
Изготвяне на искови молби,
отговори на искови молби и
жалби.

януари декември

Удовлетворяване
0
нуждите на
физически/юриди
чески лица от
недвижими имоти.

Срок –
постоянен

Спечелени в полза
на държавата
дела.

Изготвяне на законосъобразни
индивидуални административни

и движими вещи
ДС.

Законосъобразни
индивидуални
административни
актове

Бр. дела и
участия в
съдебни
заседания.

Публикуван
списък с
бр.имоти –
частна държавна
собственост в
разпореждане на
ОУ.
% на спечелени
дела.

Брой оспорени
администрати8
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процесуално
представителство по съдебни
дела и издаване
на
законосъобразни актове.
6. Създаване на
условия за
произвеждане
на честни и
прозрачни
местни избори
2015.
7. Ефективно и
ефикасно
разходване на
публичните
средства на ОА
Ловеч.

актове.

Защита на
обществения
интерес.

ИК и
Методически
указания,
решения и
указания на
ЦИК и АМС.

Повишаване
качеството на
публичните
финанси.

ЗДБ;
Постановление
на МС за
изпълнение на
ДБ; ЗС; ЗПФ

Координация с АМС, общини,
МВР и др. заинтересовани страни
във връзка с провеждането на МИ
2015 г.
Осъществяване на
организационно-техническа
подготовка за провеждане на
местни избори 2015 г.
Извършване на годишна
инвентаризация.

Регламентиране на имуществената
отговорност на служителите.

Създаване на мерки за превенция
на административната корупция.

вни актове.

Срок –
октомври
2015

Проведени честни
и прозрачни
избори.

0

Изпълнение на
Плана за
действие –
Хронограма .

Срок постоянен

Целесъобразно и
законосъобразно
управление и
стопанисване на
активите на ОА.
Имуществена
отговорност на
служителите.

Извършени
инвентаризац
ии.

Подобряване на
управлението и
стопанисването
на активите на
ОА Ловеч.

Икономично
разходване на
публичните
средства.
Публичност и
прозрачност.

Ясни
регламенти за
отговорността на
служителите
по опазване
на
имуществото
и активите на
ОА.
Актуализирани
вътрешни
правила по
СФУК.
Изготвен
доклад.

Брой
актуализирани
вътрешни
правила
Бр. доклади
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8. Подобряване
административния капацитет
чрез
повишаване
квалификацията на
служителите
9. Повишаване
капацитета на
администрация
та в областта на
информационните
технологии.

Компетентна и
ефективна
държавна
адниминстрация

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

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация 2014-2020

Обща
стратегия за
електронно
управление в
Република
България 2011
- 2015

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

Срок –
постоянен

Повишена
професионална
компетентност и
квалификация

0 Бр.

Бр. обучени
служители
Бр. сертификати

Успешно изпълнение на проект
„Модерна и компетентна областна
администрация“по ОПАК.
1.Ъпгрейд на сървърите.

Срок октомври

Успешно
изпълнен и
отчетен проект
1.Ъпгрейдвани
сървъри.
2.Инсталирани 10
нови работни
станции.
3.Инсталирано
ново активно
оборудване.
4.Подобрени
средства за
защита на
информационните
системи.
5.Взаимодействие
между системите
на централните
органи на
изпълнителната
власт, областните
и общинските
администрации.
1. Въведена устна
форма на
заявяване на
административна
услуга.
2. Създадена
възможност за

0 Бр.

1 Бр. проект

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

Декември

2.Подмяна на 10 работни станции.
3.Ъпгрейд на активното мрежово
оборудване на администрацията.
4.Подобряване управлението на
сигурността чрез внедряване на
нови средства за защита на
информацията и информационните
системи.
5.Свързване на Областна
администрация Ловеч с
Интегрираната информационна
система на държавната
администрация (ИИСДА).

10. Укрепване
на
административ
ния капацитет
по отношение
на
административ

Подобряване на
административното
обслужване и
отваряне на
администрацията
към гражданите и
бизнеса чрез

Концепция за
подобряване на
административ
ното
обслужване в
контекста на
принципа

1. Въвеждане на устна форма на
заявяване на административна
услуга.

Декември

2.Създаване на възможност за
заявяване на услуги чрез

Декември

10

Цели на Областна администрация Ловеч за 2015 г.
ното
обслужване.

11.
Усъвършенства
не на процесите
за преодоляване
и овладяване на
кризи за
защита при
бедствия.

внедряване
елементите на
КАО.

Подобряване на
организацията на
превантивни
дейности по защита
при бедствия.

„Едно гише“.

ЗЗБ, ЗОВС и
ЗВ

лицензиран пощенски оператор.

3.Актуализиране на „Харта на
клиента“.

Декември

1.Актуализация на областния план
за защита при бедствия.

Декември

2.Организиране на дейността и
актуализиране на състава на ОСС.

Декември

3. Подобряване работата по
поддържане на военновременната
система за управление.

Срок –
постоянен

4. Превенция на риска от бедствия
и предотвратяване на последиците
от тях.

Декември

заявяване на
услуги чрез
лицензиран
пощенски
оператор.
3.Актуализирана
„Харта на
клиента“.
1.Повишена
готовност на
област Ловеч за
защита при
бедствия.
2. Подобряване на
организацията на
дейността и
състава на ОСС
3. Поддържане на
денонощното
дежурство за
оповестяване при
привеждане в повисоки състояния
и степени на
готовност за
работа във военно
време
4. Осигуряване на
безопасна
експлоатация на
язовири и
проводимостта на
речните корита
Изготвени
становища по
постъпили

0%

100%

Актуализиран
областен план
за защита при
бедствия;
Проведени
заседания на
ОСС;
бр.

100%

Брой проведени
заседания на
ОСС
100 %

Ежедневни
тренировки

0

2 бр. проверки

Бр.
постъпили
искания.

Бр. изготвени
становища
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искания за
възстановяване и
подпомагане.

12.
Професионално,
експертно и
ефективно
управление на
човешките
ресурси.

1.1. Оптимизирано
управление на
човешките ресурси
чрез подобряване
на процеса по
оценка и планиране
на потребностите
от обучение .

1.2. Създаване на
условия за
ефективно
управление на
изпълнението на
дирекциите и
отделните
служители за
постигане целите на
ОА-Ловеч.
1.3 Развитие на
професионалната
държавна служба и
мотивиране на
служителите за
постигане на

Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.
Оперативна
програма
„Административен
капацитет”
Оперативна
програма
„Добро
управление”.

1. Попълване и одобряване на
личните планове за обучение.
Изготвяне на Годишен план за
обучение на служителите от
Областна администрация – Ловеч
и изпълнение на заложените в
плана.

Януари

2.Мотивиране на служителите в
администрацията за повишаване
на квалификацията, знанията и
уменията, чрез повишаване в
длъжност и в ранг, при наличие на
законоустановени предпоставки.

Срок
постоянен

3. Прилагане на Наредбата за
условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в
държавната администрация и
Наредбата за заплатите на
служителите в държавната
администрация. Създаване на ясни
правила за формиране на
работната заплата и обвързването
на постигнатите резултати с
допълнителните възнаграждения.

Срок
постоянен

4.Извършване на периодични
проверки за присъствието на
служителите, спазване на

Срок
постоянен

Март

Срок
постоянен

Попълнени лични
планове за
обучение.
Изготвен Годишен
план за обучение.
Участие в
заложените в
плана обучения.
Повишени в
длъжност и в ранг
служители, за
които са налице
законоустановени
предпоставки.
Актуализирани
вътрешни
правила.
Постигнати
индивидуални
цели и целите на
администрацията.

Извършени
проверки

Бр. проведени
обучения.

100%

Бр. обучени
служители.
Бр. получени
сертификати.

100%

Бр.
служители
повишени в
ранг и
длъжност.

Бр.
актуализиран
и ВП
Бр. оценени
служители от
ОА.

Бр. проверки

100%

100%

100%

100%

100%

Бр.
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качество и
ефективност на
вложения труд.

работното време и регистрация
към системата за видео
наблюдение.
5. Прилагане на Наредбата за
длъжностните характеристики в
държавната администрация.

Срок
постоянен

Актуализирани
длъжностни
характеристики

Бр.
актуализиран
и длъжностни
характеристи
ки.

Бр.
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