ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЪРДИЛ:
ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.
Наименование на администрацията: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Индикатор за изпълнение
Цели за 2015 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за
текущо състояние

1

2

3

4

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

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.

Организирана е и
проведена работна
среща по проблемите
за опазване на
горските територии с
представители на РДГ,
Окръжна прокуратура,
МВР, горски
стопанства, общини и
др.

1 работна среща

Осъществяване на контрол по
дейността на териториалните

Представени са
годишни доклади за

26 ТЗ

Индикатор за
целево състояние

5
Бр. срещи
Бр. предложения

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

6
задоволително постигната
цел (50 и над 50 %)

напълно постигната цел
(100 %)
1

звена.

Провеждане на тематични
срещи с представители на
местната администрация и
взаимодействие при
разработване и реализиране на
проекти и политики.

2014 г. и тримесечни
за 2015 г.за дейността,
административното
обслужване и
издадените
административни
актове на ТЗ на ЦА, по
които са изготвени
становища. относно
съдържанието и
информацията в тях.
Проведени са работни
срещи на ОУ с
кметове, председатели
на ОбС, управители на
болници и др. за
обсъждане
изпълнението на
инвестиционен проект,
относно ЦСМП на
Министерство на
здравеопазването по
ОПРР 2014-2020.
Изготвена е
информация за
наличните терени и
сгради на ЦСМПЛовеч и филиалите му
и тяхната собственост.,
която е предоставена
на МЗ.

26 доклада
19 бр. становища.

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

напълно постигната цел
(100 %)
2 работни срещи

1 информация

2

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.

Във връзка с
проведените
заседания на
Регионалния съвет за
развитие на
Северозападен район
са изготвени:
- становища относно
включването на
областите Ловеч и
Плевен в обхвата на
Целенасочена
инвестиционна
програма (ЦИП) в
подкрепа развитието
на Северозападна
България, Родопите,
Странджа, планински,
полупланински и
гранични слабо
развити райони,
подпрограма
„Северозападна
България“; проект на
ЦИП, проект на
Годишния доклад за
наблюдение на
изпълнението на РПР
на СЗР 2014-2020
- Предложение по
проекта на Вътрешни

5 заседания
4 становища,
1 информация,
1 предложение,
2 списъка с 89
проекта

Бр. становища,
Бр. предложения
Бр. проекти

напълно постигната цел
(100 %)100%
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правила за работа на
Регионалния
координационен
комитет към РСР на
СЗР,

Представени са 2
списъка с проекти за
включване в ЦИП.
Изготвен е
предложение за
Регионална
интелигентна
специализация и
определяне на
насоките за
иновационно развитие
на област Ловеч и
становище по
Националната
стратегия за
интелигентна
специализация 20142020
По искане на
Министерство на
икономиката е
изготвена
информация за
фирмите от област
Ловеч с експортен
потенциал.
Изготвени са
становища по
докладите за
резултатите от
последваща оценка за

1 предложение,
1 становище

1 информации

6 становища
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изпълнението на РПР
2007-2013 г. на
Североизточен район,
Северозападен район,
Северен централен
район, Югозападен
район, Югоизточен
район и Южен
централен район и са
съгласувани проектите
на решения на МС за
одобряването на
докладите относно
резултатите от
последваща оценка за
изпълнението на
регионалните планове
за развитие на
Североизточен район,
Северозападен район,
Северен централен
район, Югозападен
район, Югоизточен
район и Южен
централен район 20072013 г.
За подпомагане
областния управител
като член на КН са
изготвени становища
по материалите за
заседанията на ОП
НОИР 2014-2020, ОП
РР 2014-2020 и ПРСР
2014-2020.

5 становища

5

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

Проведени са 2
заседания на
Областния съвет за
развитие на област
Ловеч;
Проведена работна
среща с представители
на Сдружение
„Дунавски център“
Приети са Доклад и
последваща оценка и
оценка на общото
въздействие от
изпълнението на ОСР
на област Ловеч за
периода 2007-2013.
г.).
Одобрени са 2 бр.
списъци с
инвестиционни
проекти на общините
от област Ловеч за
включване в
Целенасочена
инвестиционна
програма в подкрепа
развитието на
Северозападна
България, Родопите,
Странджа,
погранични,
планински и
полупланински
слаборазвити райони.
Изготвено е писмо за
подкрепа по проект за

2 заседания,
5 становища,
3 информации,
1 работна среща,
Доклад и
последваща оценка и
оценка на общото
въздействие от
изпълнението на
ОСР на област Ловеч
за периода 20072013.

2 бр. списъци с
инвестиционни
проекти

Бр. заседания
Бр. становища
Бр. писма за
подкрепа

напълно постигната цел
(100 %)

1 писмо за подкрепа
6

Подпомагане на областния
управител в проверка на
документацията на НПЕЕМЖС
и 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.
Представяне в МРРБ копия от
протоколите за окончателно
приемане на изпълнените
дейности по програмата и
сумата на дължимата
безвъзмездна финансова помощ.

обявяването на
Европейски сериен
обект на световното
наследство на
ЮНЕСКО – „Буковите
гори – общо
наследство на Европа“
В изпълнение на ПМС
№18/02.02.2015 г. „За
приемане на
Национална програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради, за
условията и реда за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
програмата и за
определяне на
органите, отговорни за
реализацията й“
/НПЕЕМЖС/ и
Решение на МС
№105/18.02.2015 г., e
извършено следното:
- Участие в
информационни срещи
в общините от
областта, в т. ч.
информационен ден в
ОА;
-изготвени и
изпратени на МРРБ
седмични справки за
напредъка по

42 справки
участие в 7
информационни
срещи;

Бр. справки

напълно постигната цел
(100 %)

20 таблици, справкирегистри;
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програмата в
общините от областта;
- давани са
консултации относно
документите за
кандидатстване по
програмата;
-На 5-то и 25-то число,
а от м. ноември
ежеседмично, всеки
петък се изготвя
Регистър - таблици
„Общ напредък“,
„Енергоспестяващи
мерки“/ЕСМ/ и
Справка с информация
за текущото
изпълнение на НП в
областта за
Сдруженията на
собствениците/СС/,
подписали договори за
целево финансиране,
същите се изпращаха
до ММРБ-Определена е
Комисията по
проверка и контрол на
документите,
необходими за
попълване на
Контролен лист, преди
подписване на
договорите за целево
финансиране на СС

1 комисия,
57 заседания,
сключени 33
договора за целево
финансиране: Ловеч15 договора,
Луковит-3договора,
Тетевен-10 договора
и Троян-5 договора;

8

2.Повишаване
ефективността
при провеждане
на секторни
политики

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, Комисия по
заетостта, ОСУТ и др.

Проведено заседание
на Комисията по
заетостта към ОСР, на
което е съгласуван
държавен план-прием
2015/2016 по професии
в училищата от
областта.

1 заседание

Организирано е и
проведено заседание
на Областен съвет за
тристранно
сътрудничество.

1 заседание

Проведено e заседание
на Комисията по
условия на труд.
Приет е правилник за
дейността на
комисията.

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

1 заседание,
1 правилник

Участие в работата на
Общественоконсултативен съвет
към РИО на МОН.

1 заседание

Изготвена е обобщена
информацията във
връзка с

1

информация

Напълно постигната цел
(100 %)

Бр. Заседания,
Бр. Срещи,
Бр. становища и
предложения

напълно постигната цел
(100 %)

напълно постигната цел
(100 %)
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предоставяните и
администрираните
през 2014 г. държавни
помощи, както и за
създаване на мрежа от
експерти, ангажирани
с предоставянето и
контрола на
държавните помощи,
както и за
необходимостта от
обучения.

Проведени са три
заседания
на
Комисията,
определена
със
заповед
на
министъра
на
здравеопазването.
Изготвена
е
Областна
здравна
карта
на
област
Ловеч.

Реализиране на проекти по
национални програми и
проекти, финансирани от ЕС
или други източници.

Изпълнение на Проект
BG051PO001-1.1.11
„Подкрепа за заетост"
по ОП „Развитие на

3 заседания
областна
здравна карта

Разкрити 176
работни места.

напълно постигната цел
(100 %)

напълно постигната цел
(100 %)

19 заповеди,
38 графика,
10

човешките ресурси“ ,
определени са
наставници на наетите
по програмата,
изготвени са планграфици, проведени
обучения по ключова
компетентност 5
„Умения за учене”,
Модул 1.
Мотивационно
обучение; Модул 2.
Умения за работа в
екип; Модул 3.
Умения за планиране
на времето; Модул 4.
Работа в стрес и
отчети за дейността.
Съвместно с ДБТ гр.
Тетевен и ДБТ гр.
Луковит са извършени
проверки на място на
наетите по Проект
„Подкрепа за заетост“.

38 отчета,
7 проверки
172 обучени,
172 сертификата

Осъществени са
процедурите за
наемане на младежи
по НП „Старт на
кариерата“, Процедура
2015г. (заявка,
интервю и др.).

1 заявка, заповеди,
интервю, отчетни
форми

напълно постигната цел
(100 %)
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Наети 4 безработни
лица до 29 г. по НП
„Старт на кариерата“.

24 отчетни форми

Оказана е методическа
помощ на наетите по
НП „Старт на
кариерата“ и ЗИХУ.
Изготвени са отчетни
форми.

Изготвяне на индикативен план
за етапите на планиране на
качествени социални услуги .
Сформиране ООЕ и ОРГ.
Анализ на ситуацията и оценка
на потребностите и приемане на
общинските доклади.
Осъществяване на координация
по управление на планирането с

Изготвено е
становище относно
възможностите за
кандидатстване на ОА
по Инвестиционна
програма за климата
на Националния
доверителен Екофонд,
финансираща
реализация на мерки за
енергийна
ефективност на
публични сгради,.

1 становище

Изготвен план-график
за етапите на областно
планиране.
Изготвени са заповеди
за състава и задачите
на Областен
оперативен екип
(ООЕ) и Областна
работна група (ОРГ) в

1 план – график,

Бр. срещи

Изготвена
ОСРСУ в област
Ловеч 2016-2020.

задоволително
постигната цел
(50 и над 50 %)
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всички заинтересовани страни.
Формулиране на визията ,
приоритетите и целите на
стратегията.
Окончателно разписване на
стратегията и съгласуване с
общините.

процеса на планиране,
изготвяне на
аналитичния доклад за
ситуацията и оценката
на потребностите от
социални услуги и
разработване на
ОСРСУ 2016-2020.
Проведена работна
среща на ООЕ и ОРГ.
група.
Разработена е
структурата на
Анализа за ситуацията
и оценката на
потребностите от
социални услуги и
приложенията към
него.
Представени
докладите за анализ на
социалните услуги на
общините Тетевен,
Троян, Летница,
Угърчин. и Луковит.
Участие в заседанията
на Съвета по
осиновяване
Комисията по приемна
грижа към РДСП –
Ловеч.

2 бр. заповеди,
1 работна среща

1 структура на
анализа на соц.
Услуги

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

Осъществена е
координация и
взаимодействие с
общините, във връзка
с разработването на
Общински планове за
младежта. Разработен
е и утвърден Областен
план за младежта на
област Ловеч за 2015 г.
Изготвена е Аналитична справка за
изготвяне на Годишен
доклад за младежта за
2014 г. Изготвени са
Отчет на Плана за
изпълнение на НСМ
2010-2020 за 2014 г. и
План за изпълнение на
Националната
стратегия за младежта
2010-2020 за
2015 г.
Организирано е и
проведено обсъждане
на Областен план за
превенция и
ограничаване на
младежката
безработица в област
Ловеч (2016-2018 г.),
Осъществена е
координация с
общините в област
Ловеч за създаване на
Областен младежки
съвет (ОМС).

1областен план,
1 план за дейности по
общини,
1 аналитична
справка,
1отчет на дейностите
по общини,
5 броя общински
планове

8 Бр. отчети

5 Бр. общински
планове

1 план,
1 обществено
обсъждане

напълно постигната цел
(100 %)

Бр. заседания
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Проведени са Учредително и общо събрание
на Областния
младежки съвет,
приети са Правилник
за дейността му и
Календарен план за
работата на ОМС за
периода декември
2015 г. – декември
2016 г.
За нуждите на ДАЗД е
изготвена информации
относно извършване
на проверки за
обезопасяване на
необитаеми сгради и
строежи, както и за
спортни обекти,
нуждаещи се от
реновиране за ММС.
Организиране и провеждане на
заседания на ОССЕИВ.
Координиране на процеса на
разработване на Общински
планове за интегриране на
ромите 2014 - 2020 г.

От общините е
събрана информация и
попълнен конспектвъпросник. Изготвен
Годишен
мониторингов доклад
за 2014 г. за
изпълнението на
ангажиментите по
Плана за действие за
изпълнение на
Националната
стратегия на
Република България за
интегриране на ромите

1 съвет,
4 събрания,
правилник,
календарен план

2 информации

Бр. заседания
1 заседание,
1 мониторингов
доклад за изпълнение
на НСРБИР (2012 –
2020 г.),
8 Бр. общински
отчети

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

задоволително постигната
цел (50 и над 50 %)

1 бр.
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Участие в заседания на Съвета
по лова.

/2012-2020/ и
„Десетилетие на
ромското включване
2005-2015 г.“ в област
Ловеч представени на
НССЕИВ.
Проведено е заседание
на ОССЕИВ.
Участие в заседание на
Съвета по лова

1 заседание,

напълно постигната цел
(100 %)
Бр. заседания

Регионален консултативен съвет Проведено е заседание
по опазване на горите, дивеча и на РКСОГДР
рибата (РКСОГДР)
относно
необходимостта от
актуализация на
Закона за опазване на
селскостопанското
имущество и на
правилника за
неговото прилагане
Участие в заседания
Специализирания
състав на Висшия
експертен екологичен
съвет по Планове за
управление на
защитени територии
при Министерството
на околната среда и
водите, на които е
разгледан и приет
Плана за управление
на Национален парк
„Централен Балкан“.
Изготвена е
информация за

1 работна среща

2 заседания

1 информация
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разработване на Схема
за разполагане на
средства за
наблюдение и
откриване на пожари в
горските територии на
страната с оглед
изграждането на
Национална система за
наблюдение, ранно
откриване и
оповестяване на
горски пожари.
Писмо-подкрепа
относно включване на
резерватите на
територията на
Национален парк
„Централен Балкан“ в
сериен европейски
обект на световното
наследство на
ЮНЕСКО.
Становище относно
актуализиране в
режима на дейностите
на защитена територия
– природна
забележителност
„Карлуковски карстов
комплекс“.
Участие в заседания на
комисията по чл. 17 от ЗОЗЗ.

Участие в работата на
комисията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ,
разгледани са 28
преписки и

1 становище

5 заседания, 28
преписки

напълно постигната цел
(100 %)
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заседанията на
комисията по § 4к, ал.
2 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
назначена от Кмета на
Община Ловеч.
Извършване на проверки по
съхранение на ПРЗ с изтекъл
срок на годност.

Междуведомствената
комисия, назначена
със заповед на ОУ,
извърши проверка на
складовете в които се
съхраняват препарати
за растителна защита с
изтекъл срок на
годност. Изготвен е
доклад,
Осъществена е
координация за
обезвреждане на
складовете с ПРЗ в с.
Голяма Брестница,
община Ябланица и
община Троян.
Проведена работна
среща относно
подобряване
състоянието на
складовете, в които се
съхраняват препарати
за растителна защита с
изтекъл срок на
годност.

5 заседания

Проверки на 34
склада,
1 доклад,
обезвредени ПРЗ

Бр. ликвидирани
складове

напълно постигната цел
(100 %)

1 работна среща
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Проведени заседания на
ОЕСУТ.

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

Проведени са
заседания за обсъждане на идейния проект
за доизграждане на
автомагистрала Хемус
(Етап 2). изготвено
съгласувателно
становище до
Национална компания
„Стратегически
инфраструктурни
проекти“.
Изготвени са заповеди
за одобряване на ПУППП и ПУП-ПРЗ за
обект „Регионална
система за третиране
на неопасни битови,
строителни и
растителни отпадъци“
и изпратени за
публикуване в
„Държавен вестник“.
Проведено заседание
на комисия за
разглеждане на
постъпилите
възражения срещу
изработените помощен
план и план на
новообразуваните
имоти на м. Червен
бряг – в строителните
граници на гр. Ловеч.
Участие в комисия за
поправка и допълване

3заседания,
1 становище,
2 заповеди
напълно постигната цел
(100 %)
Бр. заседания
Бр. издадени
разрешения за
строеж и бр.
одобрени
инвестиционни
проекти
Бр. приети и
одобрени планове
задоволително постигната
цел (50 и над 50 %)

2 заседания
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на план на
новообразувани имоти
на земеделски земи, за
местност „Рупци“, с.
Гложене, общ.
Тетевен.
Направени предложения за
промени в РТС.

Направени са 5
предложения за
промени в РТС и
изпратени за
утвърждаване от
ИААА.

Актуализиране на ОТС.

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

Издаване на разрешения по
Наредба 2 на МТС.

5 предложения

Бр.предложения

Актуализирана е ОТС.

Актуализирана ОТС

Утвърдена ОТС

Отчет за 2014 г. и
приети мерки за 2015
г. изпълнението на
Областната стратегия
за подобряване
безопасността на
движението по
пътищата 2012-2020 г.

1 отчет,
1 бр. мерки

1 бр. отчет

Издадени са 3
разрешения по
Наредба 2 на МТС за
удължаване срока на
договори за
изпълнение на МР.

1 бр. мерки
напълно постигната цел
(100 %)

3 разрешения

Бр. разрешения

Провеждане на заседания на
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комисията по транспорт и на
комисията по безопасността на
движението.

Проведени са
заседания на комисия
по транспорт за
съгласуване на МР от
РТС и ОТС и на
комисия по
безопасност на
движението.
За подпомагане
дейността на АВиК
са проведени четири
заседания на общото
събрание на АВиК.

6 бр.
Заседания

Бр. заседания

4 общи
събрания,
1 отчет,
1 работна среща,
6 конкурса

Изготвен е отчет за
дейността през 2014
г.
Проведени са
конкурси за
назначаване на
служители в АВиК
Проведена е работна
среща за обсъждане на
примерни образци на
длъжностни
характеристики и др.
документи на
служителите на АВИК.
Организиране и провеждане на
заседания на областната
комисия за енергийна
ефективност.
Изготвяне на годишни отчети за
2014 г. по ЗЕИ и ЗЕВИ.

Изготвени са годишен
отчет на ОА Ловеч
съгласно чл. 12, ал. 1 и
2 от Закона за
енергийна
ефективност и отчет за
изпълнение на

Бр. заседания
напълно постигната цел
(100 %)

2 бр. отчета
2 бр. отчети
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дългосрочните и
краткосрочни
програми за
насърчаване
използването на
енергия от
възобновяеми
източници и биогорива
за 2014 г.
Провеждане на заседания на
областната епизоотична
комисия.

Проведено е заседание
на Епизоотична
комисия.

1 заседание

напълно постигната цел
(100 %)

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

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

Бр. заседания и
взети решения

Бр. заседания,
писма за
подкрепа,
информации,
становища и др.
Изготвен доклад за
постиженията,
проблемите и приноса
на читалищата в
област Ловеч.
Изготвен културен
календар за 2016 г.
Организирано е
участието на състави и
изпълнители от област

напълно постигната цел
(100 %)

1 бр. доклад
1 доклад
1 бр. културен
календар

1 бр. календар

1 регионален събор,
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Ловеч в XI Национален събор на българското народно
творчество
Копривщица 2015 г.,
Изготвена
информация за
участниците по
общини. Проведен е
регионален преглед за
подбор на изпълнителите и изпълненията.
Съставена е програма
за област Ловеч.
Заседания на Областна комисия
„Военни паметници“.

Във връзка с
отбелязване 100
години от Първата
световна война е
изготвен е изготвен
списък на военни
паметници за ремонт и
предложения за
изграждане на нови и
предложения за
мероприятия за
включване в
Националния план.
Изготвени са
становища относно
съгласуван проект за
монтиране на

1 информация,

Бр. заседания

1 програма

Бр. нощувки
Бр. посетители

1 заседание,

напълно постигната цел
(100 %)

5 списъка,
1

предложение

2

становища

23

„Паметни плочи за
загиналите от с.
Къкрина“ и
регистриране и
картотекиране като
военен паметник на
Арка на свободата –
Паметник на
загиналите в Рускотурската
освободителна война;
Стимулиране на партньорството
между общините с цел
разработване на проекти в
сферата на туризма.

Предложение за
разработване на
проект Туристически
маршрут „Вия Траяна“
и „Възможности за
развитие на пещерен
туризъм в област
Ловеч“

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

Изпълнението на
Проект BG051PO0011.1.11 „Подкрепа за
заетост" по ОП
„Развитие на

2 предложения
задоволително постигната
цел (50 и над 50 %)

Наети 172
безработни лица.

Осигурена заетост
на бр. безработни
лица.

напълно постигната цел
(100 %)
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човешките ресурси“ ,
определени са
наставници на наетите
по програмата,
изготвени са планграфици, проведени
обучения по Ключова
компетентност 2
„Умения за учене”,
„Умения за работа в
екип“, „Умения за
планиране на
времето“, „Работа в
стрес“ и по Ключова
компетентност 5
„Действия при
бедствия и аварии“,
„Правила за пожарна
безопасност“,
„Наводнения-причини,
превенция“, „Правила
за поведение и
действие при
наводнения“,
„Основни източници
за замърсяване на
природните води“,
„Мерки за опазване
чистотата на водите“ и
„Правила за
електробезопасност“
Изготвени са отчети за

Бр. заседания
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дейността. Съвместно
с ДБТ гр. Тетевен и
ДБТ гр. Луковит са
извършени проверки
на място на наетите по
Проект „Подкрепа за
заетост“.

Наети 5 безработни
Наети по НП „Старт на лица
кариерата“ и ЗИХУ

3. Постигане на
висока
ефективност при
осъществяване
на
правомощията
на областен
управител по
контрола по
законосъобразно
ст на решенията
на общинските

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

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

0

Осъществен е контрол
на 1463 решения на
общинските съвети,
върнати за ново
обсъждане са 12
решения, които са
преразгледани в
законовия срок.

Проверени 1463
решения на
общинските съвети;
Върнати за ново
обсъждане 12
решения;

напълно постигната цел
(100 %)
Бр. проверени
решения и актове,
заповеди на ОУ,
решения и
определения на
АС.

незадоволително постигната
цел (под 50 %)

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

напълно постигната цел
(100 %)

8 заседания на ОбС.

В изпълнение
изискванията на
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ЗМСМА след

съвети и
актовете на
кметовете.

4. Ефективно
управление,
разпореждане и
опазване на
държавната
собственост

проведените местни
избори 2015 г. е
извършена подготовка
и провеждане на
заседанията за
конституиране на
новоизбраните органи
на местната власт и
местната
администрация.
-Дейности по съставяне на
актове за държавна собственост
за имоти – ДС, съгласно чл. 71
от ЗДС.

- От съставените
актове 9 броя са за
публична държавна
собственост, 2 акта за
поправка на вече
съставени АДС и 21
акта за частна
държавна собственост
на ведомства и
организации;

32 бр. АДС

Бр. съставени
актове

напълно постигната цел
(100 %)

- Седем от актовете са
за имоти в управление
на Областен управител
на област Ловеч;
- Извършени са 16
вписвания за
отразяване на
настъпили промени
във вече съставени
АДС;
- Всички
новосъставени АДС са
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отразени в по-рано
съставените такива.
-Актуализиране на Главен
регистър имоти за имоти
държавна собственост,
спомагателни регистри на
имотите ПДС и ЧДС на
територията на областта.

-Провеждане на търгове за
продажба на имоти – ДС.

- Новосъставените
АДС са вписани в
главния регистър на
имотите държавна
собственост и
спомагателните
регистри на имотите
ПДС и ЧДС;

3 бр. регистри
3 бр. регистри

- Своевременно са
актуализирани
данните в програма
„Регистър имоти“ –
нанасяне на вписвания
в АДС, нанасяне на
отписване на АДС,
прикачване на
сканирани копия,
касаещи съответния
АДС и одобряване на
съответния АДС след
утвърждаването му от
Областния управител
и вписването му в
съответната Служба по
вписвания.
- Проведени са 2 тайни 3 търга
търга за продажба на
имоти ДС и 1 таен
търг за отстъпване на
допълнително право
на строеж за
пристрояване към

напълно постигната цел
(100 %)

Брой проведени
търгове.

напълно постигната цел
(100 %)
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Провеждане на търгове за
отдаване под наем на имоти –
ДС.

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

-Сключване на договори за
продажби на имоти – ДС.

съществуващи обекти;
Процедурите са
проведени съгласно
изискванията на ЗДС –
обявяване в централен
и местен вестник и на
ИТ страницата на
администрацията
- Обявени са 4 тайни
търга за отдаване под
наем на имоти ДС. Три
от тях са приключили
успешно. За един от
обявените търгове
няма явил се кандидат.
Процедурите са
проведени съгласно
изискванията на ЗДС –
обявяване в централен
и местен вестник и на
ИТ страницата на
администрацията.
- Сключени са 3
договора за отдаване
под наем на имоти –
ДС.
Сключени са:
- 3 договора за
ликвидиране на
съсобственост с ЮЛ,
чрез изкупуване дела
на държавата;

4 търга

3 сключени договора

Брой проведени
търгове.

напълно постигната цел
(100 %)

Бр. сключени
договори за наем.
напълно постигната цел
(100 %)

6 сключени договора

Бр. сключени
договори за
продажба.

напълно постигната цел
(100 %)

- 1 договор за
изкупуване на земя,
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върху, която лицето
притежава законно
изградени сгради;

-Отписване на имоти от
актовите книги.

- 2 договора за
продажба на имоти
чрез проведени
търгове с тайно
наддаване;
Разгледани и
произнасяне по всички
постъпили преписки
касаещи искания от
кметове на общини,
заявления от
физически и
юридически лица за
отписване на имоти от
актовите книги за
държавна собственост
на територията на
област Ловеч;

61

Брой отписани
имоти.

напълно постигната цел
(100 %)

Издадени заповеди за
имоти продадени с
договор от Агенцията
за приватизация и за
имоти закупени с
договор от
Министерство на
земеделието и храните.
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-Изготвяне на график за
проверки и оглед на имоти –
държавна собственост в
управление на Областен
управител на област Ловеч.

Изготвени графици за
оглед на имоти ДС

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

- Извършен оглед на
къщи в кв.Вароша на
гр.Ловеч;

7 бр. графици

Изготвен график
напълно постигната цел
(100 %)

- Имот в с.Лешница;
- имот в м.Нешковци,
с.Черни Осъм;

Бр. проверени
имоти.
11 огледа
напълно постигната цел
(100 %)

- имот в с.Сопот;
- имот с отпаднала
необходимост за РЗИ в
гр.Троян;
- кариера на „Осъм“
АД в гр.Ловеч;
- къща в с.Микре;
- помещения
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предоставени на
Областна пробационна
служба в к-с Космос,
гр.Ловеч;
- Читалище в гр.Троян;
- бивша казарма в
гр.Ловеч;
- Къща - исторически
музей в гр.Ловеч;
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-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.

-Изготвен и
публикуван 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.

Публикуван на
сайта на Областна
администрация
Ловеч Публичен
регистър на имоти
държавна
собственост в
Ловешка област

Издадени са 495
удостоверения за
липса или наличие
на АДС

537 бр.
Удостоверения

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

напълно постигната цел
(100 %)

Издадени са 10 бр.
удостоверение за
наличие или липса
на претенции за
възстановяване на
собствеността;
Издадени са 11 броя
удостоверения, че
имотът е отписан от
актовите книги.
Издадени са 10 бр.
удостоверение за
наличие или липса
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на претенции за
възстановяване на
собствеността;
Издадени са 11 броя
удостоверения, че
имотът е отписан от
актовите книги.

2 бр. справки

Изготвени справки
за ползваните
жилища от
български политици,
висши държавни
служители,
журналисти и
общественици от
1997 г. до 2016 г. и
за наличието на
преписки относно
продажбата на
държавни жилища
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5. Ефективна
защита
интересите на
държавата и
областна
администрация
чрез подобряване
дейностите по
процесуално
представителство по съдебни
дела и издаване
на
законосъобразни
актове.
6. Създаване на
условия за
произвеждане на
честни и
прозрачни
местни избори
2015.

Ефективно процесуално
представителство по съдебни
дела.
Изготвяне на искови молби,
отговори на искови молби и
жалби.
Изготвяне на законосъобразни
индивидуални административни
актове.

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.

Осигурено е
процесуално
представителство по
14 дела, от които 9 са
административни и 5
граждански с предмет
имоти държавна
собственост. От тях 9
са приключени с
влязло в сила решение,
като 4 са в полза на
държавата/Областна
администрация.

14 бр. участия в
съдебни заседания.

Определен е състава
на техническия екип.

Определен е
технически екип.
Обучение от ЦИК.

Проведено е обучение
на технически екипи,
ОИК и др. от ЦИК.
Осъществена е
координация с АМС,
общинските
администрации, ОИК,
МВР, ГРАО във връзка
с организационнатехническа подготовка
за произвеждането на
изборите за общински
съветници и кметове и
национален
референдум на 25

% на спечелени
дела.

45% спечелени

задоволително постигната
цел (50 и над 50 %)

Брой оспорени
административни
актове.

Осъществена
организационнатехническа
подготовка за
произвеждането на
изборите за
общински съветници
и кметове и
национален
референдум на 25
октомври 2015 г.

Изпълнение на
Плана за действие
– Хронограма .

напълно постигната цел
(100 %)
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октомври 2015 г.
Закупуване и
доставката на
необходимите кутии за
отрязъци, чували и
пликове. Създадена е
организация за
получаване на
избирателни списъци,
изборни книжа и
материали и бюлетини
от доставчиците,
тяхното разпределяне
и предаване на
общинските
администрации и
ОИК.
7. Ефективно и
ефикасно
разходване на
публичните
средства на ОА
Ловеч.

8. Подобряване
административния капацитет
чрез повишаване

-Извършване на годишна
инвентаризация.
-Регламентиране на
имуществената отговорност на
служителите.
-Създаване на мерки за
превенция на
административната корупция.

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

-Извършени
инвентаризации.
-Ясни регламенти за
отговорността на
служителите по
опазване на
имуществото и
активите на ОА.
-Актуализирани
вътрешни правила по
СФУК.
-Изготвен доклад.
-0 Бр.
Реализиран проект
„Модерна и

-Подобряване на
управлението и
стопанисването на
активите на ОА
Ловеч.
Напълно постигната цел
(100 %)
Брой
актуализирани
вътрешни правила
Бр. доклади
Бр. обучени
служители
Бр. сертификати

Напълно постигната цел
100%
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квалификацията на
служителите

функционалната компетентност.
-Успешно изпълнение на проект
„Модерна и компетентна
областна администрация“по
ОПАК.

9. Повишаване
капацитета на
администрацият
а в областта на
информационните технологии.

1.Ъпгрейд на сървърите.
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

компетентна
администрация“ по
ОПАК, сключени
договори за
изпълнение на
дейности по
осигуряване на
публичност,
реализирани са
обучения на тема
„Електронно
управление“ и
„Облачни услуги –
иновативен подход за
електронно
управление“;
„Ефективна служебна
кореспонденция на
английски език”,
„Устойчиво развитие“
1.Ъпгрейдвани
сървъри.
2.Инсталирани 8 нови
работни станции и 2
ремонтирани.

1 проект,
2 пресконференции,
2 банера,
4 обучения,
3 доклада - 2 МТД и
1 окончателен.
.

-1 Бр. проект

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.Инсталирано ново
активно оборудване.
4.Подобрени средства
за защита на
информационните
системи.

Напълно постигната цел
(100 %)

5.Областна
администрация Ловеч
работи с
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администрация (ИИСДА).

10. Укрепване на
административн
ия капацитет по
отношение на
административн
ото обслужване.

1. Въвеждане на устна форма на
заявяване на административна
услуга.
2.Създаване на възможност за
заявяване на услуги чрез
лицензиран пощенски оператор.
3.Актуализиране на „Харта на
клиента“.

11.
Усъвършенстван
е на процесите за
преодоляване и
овладяване на
кризи за защита
при бедствия.

1.Актуализация на областния
план за защита при бедствия.
2.Организиране на дейността и
актуализиране на състава на
ОСС.
3. Подобряване работата по
поддържане на
военновременната система за

Интегрираната
информационна
система на държавната
администрация
(ИИСДА).
1. Въведена устна
форма на заявяване на
административна
услуга.
2. Създадена
възможност за
заявяване на услуги
чрез лицензиран
пощенски оператор.
3.Актуализирана
„Харта на клиента“.
Проведени са
заседания на
Комисията по чл. 7А
от УПОА за
разглеждане
постъпили сигнали и
жалби. Извършени са
проверки на място за
изясняване на фактите.
Изготвя се опис на
жалбите в Публичния
регистър.
Подготовка на нов
областен план за
защита при бедствия
Актуализиран състав и
инструкция на ОСС
Поддържано е
денонощното
дежурство за

100%

100%

100%

100%

100%

100%
Напълно постигната цел
(100 %)

5 заседания,
11бр. проверки

7 общински плана

100%

0

Брой проведени
заседания на ОСС

ежедневни
тренировки

100 %

Напълно постигната цел
(100 %)
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управление.

оповестяване при
привеждане в повисоки състояния и
степени на готовност
за работа във военно
време и е повишена
подготовката на
оперативните
дежурни, чрез
ежедневни
тренировки.

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

Извършени са
проверки за
състоянието на
мостовете над реките
Осъм, Вит и Видима и
на р. Искър, при с.
Карлуково и за
изтичане на газ от
сондажа в землището
на с. Деветаки, община
Ловеч.
Извършени са
проверки на 25 бр.
потенциално опасни
язовири, съставени
протоколи н доклад за
състоянието на
потенциално опасните
язовири и съоръжения.
Бр. 2 постъпили
искания за
финансиране, по които
са изготвени
становища.

100%
(проверки
обекта)

100 %
на

24

напълно постигната цел
(100 %)

100%
(25 проверки,
26 протокола,
1 доклад)

100%

100 %
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12.
Професионално,
експертно и
ефективно
управление на
човешките
ресурси.

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.
2.Мотивиране на служителите в
администрацията за повишаване
на квалификацията, знанията и
уменията, чрез повишаване в
длъжност и в ранг, при наличие
на законоустановените
предпоставки.
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.
4.Извършване на периодични
проверки за присъствието на
служителите, спазване на
работното време и регистрация
към системата за видео
наблюдение.
5. Прилагане на Наредбата за
длъжностните характеристики в
държавната администрация

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
законно установените
предпоставки.

100%
(проведени
обучения)
100%
(обучени служители)
100%
(получени
сертификати)
100% (служители
повишени в ранг и
длъжност)

100%
100%
100%

100%

Актуализирани
вътрешни правила.
Постигнати
индивидуални цели и
целите на
администрацията.

100% (актуализирани
ВП)
100% (оценени
служители от ОА)

100%

Извършени проверки

12

Бр.

Актуализирани
длъжностни
характеристики

10 Бр. актуализирани
длъжностни
характеристики

Бр.

100%

напълно постигната цел
(100 %)
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