Цели на Областна администрация - Ловеч за 2018 година
УТВЪРДИЛ:.............................................
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ
Областен управител
на област Ловеч
Индикатор за изпълнение
Цели за 2018 г.

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

Стратегически
цели
2

Стратегически
документ
3

Дейности

4

Срок

5

Очакван
резултат
6

Индикатор
за текущо
състояние
7

Индикатор за
целево
състояние

8

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

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

Информиране, провеждане и
участие в съвместни
инициативи и проекти с
териториалните структури на
централната администрация,
общините, научни и
изследователски институти,
бизнеса и гражданския сектор
за реализиране на политиката за
развитие на регионално ниво.

Срок –
постоянен

Повишена
ефективност при
реализиране на
държавната
политика на
регионално ниво.

0
0
0

Бр.
инициативи.
Бр. срещи.
Бр. проектни
предложения.

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

Регионален план
за развитие на
Северозападен
район.

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.
Подпомагане на Областен
управител при планиране и
управление на средствата от
ЕСИФ.

Срок –
постоянен

Осъществяване на
ефективна
регионална
политика.

0

4 заседания.

Срок –
постоянен

Участия в
заседания на КН
на ОПРР, ОП
НОИР, ПРСР и
осигурени
възможности за
адресиране на

0
0

Бр. заседания.

Закон за
управление на
средствата от
Европейските
структурни и
инвестиционни
фондове.

Бр. становища.
и предложения.
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Споразумение за
партньорство на
Република
България,
очертаващо
помощта от
Европейските
структурни и
инвестиционни
фондове за
периода 20142020 г.
1.3. Координация
Стратегия за
на дейностите по
развитие на
регионално
Област Ловеч
развитие с органите 2014-2020 г.
на местното
самоуправление и
местната
администрация.

1.4. Координация,
мониторинг и
контрол по
изпълнението на
НПЕЕМЖС.

НПЕЕМЖС

специфичните
нужди и място на
област Ловеч при
реализирането на
програмните
документи.

Повишаване на ефективността
от работата на Областен съвет
за развитие и засилване
координиращите му функции
за развитието на област Ловеч.

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

Срок –
постоянен

Срок –
постоянен

Засилване
координиращите
функции на
Областния съвет
за развитие при
реализиране на
политики на
областно ниво.

0
0
0

Бр. заседания.

Доклад за
междинна оценка
на Областна
стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014-2020 г.
Намаляване на
енергопотреблени
ето на
домакинствата;
Придобиване на
нов и модерен
облик на
сградите;
Създаване на по-

0

Бр. доклади.

0

Брой
подписани
ДЦФ.

Бр. становища.
Бр.изпълнени
решения на
ОСР.
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топли и уютни
домове.

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.

Срок постоянен

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

Срок –
постоянен

Изготвяне на Справка „Текущ
напредък“ по програмата.

Срок –
постоянен,
ежеседмично.

0

Брой изготвени
справки.

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

Срок –
постоянен,
ежемесечно,

0

Бр. изготвени
регистри.

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.

Срок - след
приключване
на СМР

0

Брой обновени,
санирани
сгради.

След
въвеждане в
експлоатация
на сградите

0

Бр. обновени и
въведени в
експлоатация
сгради.

0

Срок –
постоянен

0

0

Бр. проведени
процедури
обществени
поръчки, при
които е
осъществен
мониторинг.
Бр. сключени
договори с
външен
изпълнител.
Брой
протоколи.
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2.Повишаване
ефективността
при провеждане на
секторни
политики

2.1. Ефективна
координация на
взаимодействието
между
заинтересованите
страни за
увеличаване на
заетостта,
подобряване на
качеството и
ефективността на
социалните,
здравни и
образователни
услуги.

2.2. Провеждане и
реализиране на

Програма на
правителството.
Национална
стратегия за
регионално
развитие.
Регионален план
за развитие на
Северозападен
район 2014 –
2020 г.
Стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014 – 2020 г.;
ОСРСУ 20162020 г.

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.

Срок –
постоянен

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

0
0

Бр. заседания.
Бр.
съгласувани
проекти.

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

Срок –
постоянен

Осъществяване на
активна политика
в областта на
здравеопазване,
образование и
социални
дейности.
Изготвен годишен
доклад за
изпълнение на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните
услуги в област
Ловеч 2016-2020г.

0

Бр. срещи.

0

1 бр.доклад.

Създаване на
Областен

0

Бр.срещи и

Осъществяване на координация
по планиране и управление на

Срок –
постоянен
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устойчива политика
в сферата на
младежта.

2.3 Ефективна
координация и
взаимодействие
между
заинтересованите
страни за развитие
на туризма, масовия
спорт, съхраняване,
опазване и
популяризиране на
културното и
историческо
наследство.

подкрепата за личностното
развитие на децата и учениците
с всички заинтересовани
страни.

Осъществяване на координация
с общини, НПО и др. за
организиране и провеждане на
инициативи, събития и прояви в
сферата на културата, спорта и
туризма.

оперативен екип
(ООЕ).
Срок постоянен

Срок постоянен

Проследено
изпълнението на
Областна
стратегия за
подкрепа на
личностното
развитие на
децата и
учениците 20172018 г.
Подготвено
приемането на
Областна
стратегия за
подкрепа на
личностното
развитие на
децата и
учениците 20192020 г.
Ефективно
изпълнение на
планираните
дейности.

заседания.

0

0

0
0
0

Бр. общински
отчети.

Бр.
стратегически
документ.

Бр.
инициативи.
Бр. прояви.
Бр. участници.
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2.4. Провеждане на
ефективна политика
по етнически и
интеграционни
въпроси.

Организиране и провеждане на
заседания на ОССЕИВ.

Срок –
постоянен

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

Декември
2018 г.

2.5. Ефективна
координация за
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.

Проведени заседания на
ОЕСУТ.

Срок –
постоянен

Съгласуване на технически
задания за изработване на ПУП.

Срок –
постоянен

Участия в заседания на
комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ.

Срок –
постоянен

Направени предложения за
промени в РТС и актуализиране
на ОТС.

Срок –
постоянен

2.7. Подобряване на

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

ОСР 2014-2020г.

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

Април 2018 г.

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен
Срок –

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

Приемане и
одобряване на
планове.

0

Бр. проведени
заседания.

0

Изготвени 8 бр.
общински
планове.

0

Бр. проведени
заседания.

0

Бр. приети и
одобрени
планове.
Бр. проведени
заседания.

0
Осигуряване на
качествени
транспортни
услуги за
населението и
Актуализирана
ОТС.

0

Подобряване на
безопасността на
движението по
пътищата.

0

Предоставяне на
транспортни
услуги за
населението.

0

Бр. издадени
разрешения.

0

Бр.проведени
заседания.
Бр. заседания и

Изпълнени мерки

1

0

0

Бр.направени
предложения за
премени в РТС.
Утвърдена
ОТС.

1 заседание на
комисията.
Изготвен 1 бр.
отчет .
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координацията на
дейностите за
подобряване на
енергийната
ефективност.

България 2020

2.8. Опазване на
хората,
околната среда,
биоразнообразието,
земеделския и
горския фонд.

3. Подобряване на
контрола за
спазване на
законността на
територията на
областта и за
законосъобразност
на решенията на
общинските

2.9. Създаване на
предпоставки за
намаляване на
безработицата и
насърчаване на
заетостта.
Ефективно
управление и
върховенство на
закона.

Областна
стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014-2020г.
Стратегия за
развитие на
държавната
администрация
2014 – 2020г.

заседания на Съвета за
енергийна ефективност.

постоянен

по енергийна
ефективност.

повишена
енергийна
ефективност.

Изготвяне на годишен отчет по
Закона за енергийната
ефективност.

Март 2018 г.

0

Изготвен 1 бр.
отчет.

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.

Срок –
постоянен

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

0

Бр. заседания.

Срок –
постоянен

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 за законосъобразност
на актовете на местната

Срок –
постоянен

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

0

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

0
0
0
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администрация и местната
власт.

съвети и актовете
на кметовете на
общини.

Изготвяне на законосъобразни
индивидуални
административни актове и
защитата им пред органите на
съдебната власт.
4. Подобряване
просите по
придобиване,
управление,
разпореждане и
опазване на
държавната
собственост.

4.1 Ефективно
управление и
разпореждане с
държавната
собственост.

Областна
стратегия за
развитие на
област Ловеч
2014-2020г.

Надзор и актуване на имоти ДС
Отписване на имоти ДС с
отпаднало основание за
актуване като ДС.
Изземване на държавни имоти,
които се владеят или държат
без основания.
Водене и поддържане на
регистри за имотите ДС.

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен
Срок –
постоянен

Проверка на
актовете на
общинските
съвети с цел
идентифициране
на
незаконосъобразни регулаторни
режими прилагани
от тях.
Намаляване на
броя на
оспорените
административни
актове, издадени
от Областния
управител пред
съд.
Ефективно,
0
прозрачно и
законосъобразно
управление и
разпореждане на
0
държавните имоти
и движими вещи
ДС.
Защита на
0
държавния
интерес.

Брой
потвърдени от
съда
административ
но актове.

Бр. АДС.
Бр. заповеди.
Бр. стартирани
процедури, бр.
имоти.
100%
Актуализирани
регистри.

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

Срок –
постоянен

0

Бр. имоти.

Отдаване под наем на имоти
ДС.
Провеждане на процедури за

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен

0

Бр. процедури.
Бр. договори.

0

Бр. процедури.
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продажба на имоти ДС
Прехвърляне на имоти ДС в
собственост на общини.
Извършване на проверки и
огледи на имоти – държавна
собственост.

4.2 Опазване на
държавната
собственост.

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен

0
0

Бр. имоти.
Бр. имоти.

0

Бр. проверки .

0

Бр. договори.

Мониторинг на изпълнението
на договорите за отдаване под
наем на имоти – държавна
собственост.
Разглеждане на преписки за
обезщетения за одържавени
имоти за АМ „Хемус“.

Срок –
постоянен

Срок –
постоянен

0

Бр. разгледани
преписки.

Процесуално представителство
по съдебни дела.
Изготвяне на искови молби,
отговори и жалби.

Срок –
постоянен
Срок –
постоянен

Над 50%
решение в
полза на
държавата
дела

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

Бр. проверки.
0
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5. Поддържане
високо качество
на предоставяните
административни
услуги и
информираност на
обществото за
въздействията от
дейността на
организацията.

Публичност,
достъпност,
прозрачност
и
законност
при
предоставянето на
административни
услуги.

Програма за
развитие на
България
2014 - 2018 г.
Стратегия
за
развитие
на
държавната
администрация
2014 - 2020 г.
Пътна карта
за изпълнение на
стратегията
за
развитие
на
държавната
администрация
2015 –2020 г.

1.Актуализиране хартата на
клиента. При настъпили
промени потребителите на
административни услуги да се
информират своевременно;

Срок –
15.03.2018г.

1.Актуална харта
на клиента;

0

1бр. харта.

2. Периодичен анализ на
анкетите за измерване на
степента на удовлетвореност на
потребителите на
административни услуги, на
гражданите и бизнеса;

Срок –
постоянен

2.Анализирани
резултати и
запознаване на
ръководството;

0

2.бр.анализи.

3. Изготвяне на месечен
бюлетин за дейността на
Областен управител.

Срок –
31.12.2018г.

3. Обобщена
месечна
информация за
дейността на
Областен
управител.

0

1 бр. месечен
бюлетин,
12 бр. годишно.
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6. Повишаване
капацитета на
администрацията
в областта на
информационните
технологии.

Трансформиране на
администрацията в
цифрова
администрация
посредством
интеграция на
информационните
процеси.

Стратегия за
развитие на
електронното
управление в
Република
България 2014 –
2020 г.

1.Внедряване на система за
обмен на електронни
документи – АКСТЪР
КОМУНИКАТОР и включване
на Областна администрация
Ловеч в електронния обмен на
документи между
администрациите в Република
България.
2.Сключване на договор за
лицензи за ползване на правноинформационна система.
3.Закупуване на хардуер за
повишаване капацитета на
информационните системи.
4.Преглед на мерките за защита
на личните данни и
привеждането им в
съответствие с Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27
април 2016 година относно
защитата на физическите лица
във връзка с обработването на
лични данни и относно
свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (Общ регламент
относно защитата на данните).
5.Обучение на служителите за
подобряване мерките за
информационна сигурност и
защита на личните данни.

01.03.2018г.

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

0

1.Проведена
анкета.

0

2.Сключен
договор.

0

3.Осигурени
лицензи.

0

4.Актуализира
ни мерки за
защита на
личните данни.

0

5.Проведено
обучение.

14.03.2018г.

27.03.2018г.

20.05.2018г.

31.12.2018г.
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7. Подобрена
защита и
намаляване на
неблагоприятните
последици в
резултат от
бедствия.

Закон за
1.Намаляване на
риска от бедствия. защита при

8.Устойчиво
развитие на
системата за
финансово
управление и
контрол.

1.Добро финансово
управление и
прозрачност в
дейността на
администрацията;

бедствия;
Национален
план за
защита при
бедствия;
Областен
план за
защита при
бедствия
Закон за
отбраната
Стратегия
за развитие
на ДФ.
Закон за ФУКПС
и
Указания на
Министъра на
Финансите.

2. Мониторинг и
проследяване
процеса по
управление на
риска.

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

1. Актуализиране на СФУК;

2. Анализиране причините за
настъпили рискови фактори и
предприемане на адекватни
мерки за тяхното ограничаване.

Декември
2017 г.

1. Повишена
защита при
бедствия;

1 бр.
програма.

100 %

Декември
2017 г.

2. Намалени
неблагоприятни
последици в
резултат от
бедствия.

1 бр.
План за
защита при
бедствия.

100 %

1.Актуализирани
и подредени
вътрешни
правила.Подобрен
имидж на ОА –
Ловеч;
2. Намалени
рискови фактори
за
администрацията.

0%

100%

0

1бр. Доклад.

СЪГЛАСУВАЛ: .........................................................
/инж. Ваня Събчева/
Главен секретар
ИЗГОТВИЛИ: ……………………
/Ваня Иванова/
Директор на дирекция АПОФУС

…………………………
/Нели Митева/
Главен експерт в дирекция АКРРДС
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