Отчет за изпълнение на целите за 2008 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Ловеч
1
2
3
4
Цели за 2008 г.
Дейности
Резултат
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо
състояние
състояние
/заложен в
/отчетен в края
началото на
на 2008 г./
2008 г./

1. Повишаване
ролята,
разширяване на
дейността и
подобряване на
капацитета на
Областна
администрация за
реализиране на
регионалната
политика

5
Индикатор за
самооценка
1. Напълно
постигната цел
/100 %/
2. Задоволително
постигната цел
/50 на 50 %/
3. Незадоволителн
о постигната цел
/под 50 %/
Напълно постигната
цел
/100 %/

1.1.Подобряване на
координацията и
взаимодействието на
ниво Областен съвет
за развитие

Заседания на
ОСР и РСР на
СЗР

Заседания на
комисии и съвети

Провеждане на
тематични
работни срещи

1.2 Разработване на
стратегии, програми и
планове за
реализация на
секторни политики

Изпълнение на
Програма за
строителство и
ремонт на
републиканската
пътна мрежа за
област Ловеч
Изготвяне становища
по промените в ОП
“Развитие на
човешките ресурси”
Разработване и
реализиране на
проекти

Подобряване
условията за
реализиране
политиката на
регионално развитие
и прилагане закона
за Регионално
развитие.
Подобряване
условията за
реализиране на
секторни политики.
Подобряване
транспортното
обслужване на
населението и
безопасността на
движението.
Подобряване
взаимодействието
между ОА, общини и
ТЗ; координиране на
дейности за
реализиране на
съвместни проекти
за устойчиво
развитие на региона
Подобряване на
социалноикономическото
развитие;
ангажиране на

Проведени
заседания на
ОСР и РСР на
СЗР

32 заседания на
7 комисии

Намаляване на
нивото на
безработица,
наемане на 23
безработни лица

Оказано
съдействие за
реализиране на
проект по
Програма
“Транзитни
пътища ІV” – 23
км от
републиканска
пътна мрежа
Подготовка и
проучване за
изграждане на
регионално

обществеността при
решаване на важни
проблеми;
намаляване на
нивото на
безработица

1.3 Повишаване на
административния
капацитет на ОА за
разработване ,
координиране и
управление на
програми и проекти

Одобрен проект по
ОП
“Административен
капацитет” –
“Администрацията
партньор на бизнеса”
Разработен проект
по ОП “Регионално
развитие” – “Ловеч и
туризмът:
преоткриване на
история, култура и
традиция”
Участие в съвместни
проекти по
оперативни програми
за изграждане на
администрация от
европейски тип

Повишаване на
възможностите за
разработване на
проекти и усвояване
на средства по ОП.
Повишаване
доверието на
гражданите към
администрацията

ДТБО и
пречиствателни
станции
Проведени три
форум-сесии
“Нов живот за
стара градска
баня “Дели
хамам”, кв.
“Вароша” .
Увеличаване
обхвата на
служителите
участващи в
разработване и
реализиране на
проекти

-

Разработени и
реализирани 5
проекти по НП
“ОСПОЗ”, НП
“ПП” и Старт на
кариерата” и
назначени 23
безработни
лица.
Одобрен проект
по ОП “АК”
Участие в
регионална
конференция по
иновациите, 8
заседания на
експертни групи
и обучения по
ОП

2.Повишаване на
квалификацията и
уменията на
служителите.
2.1.Организиране на
курсове, семинари,
форуми и работни
срещи, които да
съдействат за
изграждане на
администрация от
европейски тип.
2.2.Участие на
служителите от
администрацията в
курсове по
чуждоезиково
обучение и
информационни
технологии.

2.3.Създаване на
благоприятни условия
за кариерно развитие
в Областна
администрация
Ловеч.

Напълно постигната
цел
/100 %/

Изпълнение на План
за общо и
специализирано
обучение за 2008 г.

Повишаване
квалификацията на
служителите във
връзка с качеството
на обслужване и
информационната
сигурност.

-2 бр.
задължително
обучение за
новоназначени
служители;
- 6 бр.
специализирани
обучения;

-1 бр.
задължително
обучение за
новоназначени
служители
- 8 бр.
специализирани
обучения.

Участие в
оргинизирани
чуждоезикови
обучения по ОПАК

Повишаване
квалификацията на
служителите във
връзка с качеството
на обслужване.

-5 бр. служители
за участие в
чуждоезиково
обучение английски език

- 4 бр. служители
завършили ниво
В2 – английски
език и 5 бр.
преминали тест
за сертификат IT
card;

Стимулиране на
служителите чрез
подобряване на
работната среда,
повишаване в ранг
и длъжност,
финансово
стимулиране.

Ефективно
управление на
процесите оказващи
влияние върху
качеството на
обслужване и
информационната
сигурност.

-1 бр. служител
повишен в
длъжност;
-7 бр. служители
повишени в ранг.

3.Подобряване на
координацията и
взаимодействието на
ОА с органите на
местно
самоуправление,
териториални звена и
НПО

Напълно постигната
цел
/100 %/

3.1 Взаимодействие с
общините, за
постигане на
устойчиво социалноикономическо
развитие и ефективно
усвояване на
средствата от ЕС

Провеждане на
срещи с
представители на
органите на местно
самоуправление за
координиране на
дейности при
разработване и
реализиране на
проекти по
оперативните
програми

Подобряване
координацията и
взаимодействието
между институциите
за усвояване
средствата на ЕС

3.2 Осъществяване
на контрол по
законосъобразността
на решенията на
общинските съвети и
актовете на
кметовете на
общините

Извършване на
системен контрол по
законосъобразността
на решенията на
общинските съвети и
актовете на
кметовете
Провеждане на
работни срещи и

Подобряване
ефективността и
законосъобразността
в работата на
общинските съвети.
Повишаване
доверието на
гражданите към
работата на

Проведени 11
срещи с
представители
на общините

Контрол по
законосъобразно
стта на всички
решения на
общинските
съвети

Текущ и
превантивен
контрол за
законосъобразно
ст на 1593
решения на 8-те
общински съвета
от проведените
116 заседания.

разговори с
председатели на
общински съвети и
общински съветници

институциите

Проверка
законосъобразността
при разпореждане от
страна на
Общинските съвети с
имоти.
Деактуване на имоти
по предложение на
Кметове на Общини
от Област Ловеч

Съкращаване
сроковете за
административно
обслужване

Разглеждане на
постъпили
предложения за
разпореждане с
имоти –държавна
собственост от
комисии.

Проведени 3
срещи с
председатели на
общински съвети
и общ.
съветници за
подобряване
дейността на
общинските
съвети

3.3 Участие в
разработване на
Концепция по
Програмата за
изпълнение на
Стратегията за
децентрализация,
касаеща промени
във функциите на
Областния
управител и
областната
администрация

Разработени
анализи, становища
и предложения по
Стратегия за
децентрализация

Разработване на
концепция за
повишаване
правомощията на ОУ

Разработени
анализи,
становища и
предложения на
работна група,
определена със
заповед на
министърпредседателя

4.Осигуряване на
качествени, бързи и
ефективни
административни
услуги на гражданите
и бизнеса.

4.1.Популяризиране
на възможностите и
изграждане на
доверие в гражданите
от реализирането на
проекта „Комплексни
административни
услуги в е – област
Ловеч”.

Напълно постигната
цел /100 %/

Провеждане на
пресконференции за
отчитане на
администрацията
пред обществото
чрез годишен доклад
за дейността на
администрацията,
доклад за
състоянието на
администрацията и

Популяризиране на
дейността на
администрацията и и
предоставяните от
нея web базирани
услуги

Популяризиране
и извършване на
web базирани
услуги на
физически и
юридически
лица
Провеждане на
пресконференци
и

Предоставени
158 бр. web
базирани услуги;

-Проведена
пресконференци
я за отчитане
дейността на
администрацият

система за
самооценка на
администрацията;

Изготвяне на
анализи въз основа
на мониторинг от
попълнени анкетни
карти за
админстратвното
обслужване и дадени
препоръки при
вътрешни одити от
страна на
Инспекторат на
МДААР;

а чрез годишен
доклад за
състоянието и
дейността на
администрацият
а и система за
самооценка;
- Публикуван
годишен доклад
за дейността на
администрацият
а на Интернет
страницата на
администрацият
а;

Повишаване
доверието на
гражданите и
бизнеса в дейността
на администрацията;
Ефективно
управление на
процесите оказващи
влияние върху
качеството на
обслужване и
информационната
сигурност.

Изготвяне на
стратегия за
управление на
риска

- извършени 5
бр. проверки от
дирекция
„Инспекторат” на
МДААР;
- Извършени 2
бр. вътрешни и 6
бр. външни
одити за
сертифициране
на
международен
сертификат по
качество и
информационна
сигурност ISO

9001:2000 и ISO
27001:2005;
- Получен
сертификат по
качество и
информационна
сигурност ISO
9001:2000 и ISO
27001:2005;
- Изготвена
стратегия за
управление на
риска;

4.2.Поддържане на
своевременно
актуализиране
на интернет
страницата на
Областна
администрация
Ловеч.

Обявяване на
търгове за продажба
на имоти –държавна
собственост и
обявяване на
индивидуални
административни
актове подлежащи
на обжалване.

Ефективно
управление на
процесите оказващи
влияние върху
качеството на
обслужване и
информационната
сигурност.

Предоставяне на
информация за
дейността на
„Обществен
съвет за
превенция на
престъпността и
борба с
корупцията”
Сключване на
договор за
поддръжка и
актуализация на
интернет
страницата на
администрацият
а

- Предоставяне
на информация
за дейността на
„Обществен
съвет за
превенция на
престъпността и
борба с
корупцията” на
интернет
страницата на
администрацият
а;
- Сключен
договор за
поддръжка и
актуализация на
интернет

страницата на
администрацият
а със
„Софтуерна
група АКСТЪР”.
4.3Прозрачност,
контрол и отчетност в
дейността на ОА.
Елиминиране на
възможностите за
корупционни практики

Издаване на АДС,
провеждане на
търгове за продажби,
отдаване под наем
на имоти държавна
собственост
Разпоредителни
действия с имоти
ЧДС
Отписване от
актовите книги за
държавна
собственост
Отговори на жалби и
сигнали на граждани
свързани с
държавната
собственост
Издаване на
Удостоверения по
обстоятелствена
проверка.
Изготвяне на
планове на
новообразуваните
имоти на земеделски
земи по § 4 от ПЗР

Ефективно
управление на
процесите оказващи
влияние върху
качеството на
обслужване.

Обявяване на 6
бр. търгове

Прозрачност в
работата на
администрацията.
Подобряване
достъпа до
информация за
бизнеса и граждани

145 бр.
6 търга
17 бр. продажби
на държавна
земя
225 бр.
1106 бр.

Удовлетворяване
молби на граждани и
създаване на
възможност за
уреждане на

Осъществяване
на процедури и
разработване на
планове на 4
местности с

Осъществяване
на процедури и
разработване на
планове на 4
местности с

на ЗСПЗЗ

собствеността

Разглеждане и
решаване на
постъпили искания
по ЗПГРРЛ

Удовлетворяване
искания на граждани

обща площ 1694
дка
Разглеждане на
постъпили
искания по
ЗПГРРЛ

обща площ 1694
дка
Разгледани 23
искания и
изплатени
парични
обезщетения по
10 искания

5. Повишаване на
сигурността на
населението и
ефективно
управление при кризи
5.1 Развитие на
ефективни
отбранителни
способности

Напълно постигната
цел /100 %/

Поддържане на
Съществуващата е
съществуващата база стопанисвана но се
нуждае от ремонт

Не е извършен
текущ ремонт

5.2 Ефективни
действия при кризи,
бедствия и аварии.
Взаимодействие с
общините

Изпълнение на
Повишаване
тренировки и
квалификацията на
разрешаване на
служителите
последствията от кризи

Добре
изпълнени
тренировки

5.3 Ефективен
контрол и проверки
на потенциално
опасни обекти

Проверки по места

Състояние на
общинските
структури

Оказана помощ на
общините

Недостатъчно
развита
техническа база
и човешки
ресурси
Добро
взаимодействие
при кризи

Проверки със
предписания

Напълно постигната
цел /100 %/

6.Ефективно
управление на
бюджата и
държавната
собственост.
6.1.Усъвършенстване
системата на
финансов контрол.

6.2.Законосъобразно
стопанисване и
ефективно
управление на
държавната
собственост.

Правилен подход
при избор на
доставчици и
изпълнители на
определени
дейности
предлагани от
страна на
Областната
администрация
под формата на
търгове,
изпълнение на
обществени
поръчки и др.

Предоставяне за
стопанисване и
управление на имоти
на държавни
организации, отдаване
под наем на свободни
имоти
Безвъзмездно
предоставяне на
имоти на общини

Повишаване
доверието на
гражданите и
бизнеса при
ефективно
управление на
бюджета, пълна
прозрачност при
избор на
доставчици,
провеждане на
търгове и
изпълнение на
обществени поръчки.

Изпълнение на
правителствени
разпореждания;
подобряване
условията за работа
на администрациите;
улесняване на
достъпа на
гражданите

Разработване на
стратегия за
управление на
риска;
Разработване на
вътрешни
правила по ЗОП
с критерии за
избор на
доставчици;
Събираемост на
приходите от
наеми – 100 %

Изготвена
стратегия за
управление на
риска;
- Изготвени и
внедрени
вътрешни
правила по ЗОП;
- Изработени
карти с критерии
за избор на
доставчици.

Сключени
договори

