Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Плевен

1
Цели за 2010 г.

2
Дейности

1.Подобряване
1.Изготвяне на
ефективността на функционален
областна
анализ на
администрация
административ
Плевен
ната структура;

2.Подобряване
организацията
на работните
процеси
и
координацията
в дирекциите
„АПОФУС”
и
„АКРРДС”

3
Резултат

По-добре
организирана,
ефективна
и
политически
неутрална
администрация;

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка

1. напълно постигната цел
Индикатор за
Индикатор за
/100 %/
целево състояние текущо
2. задоволително постигната
/заложен в началото състояние
цел /50 и над 50 %/
на 2010 г./
/ отчетен в края на 3. незадоволително постигната
2010 г. /
цел / под 50 %/
1-напълно постигната цел /100 %/
Брой
1.1.Изготвен

предложения за
промяна в
структурата на
ОА до
Министерски
съвет;
1бр.
Брой влезли в
сила ПМС
1 бр.

функционален
анализ на
дирекция
АПОФУС
1.2. Изготвен
функционален
анализ на
дирекция
АКРРДС
2.1. Изготвено
разпределение
на функциите и
отговорностите
между звената
и длъжностите
в ОА-Плевен,
като част от
СФУК;
Изготвена
1

2.Оптимизиране
на
функционалната
компетентност на
областния
управител и
териториалните
звена

Участие в
заседания на
Съвета по
децентрализац
ия и в работна
група към
Съвета

1.Оптимизиране
на
правомощията
на
областните
управители

1.1 Брой участия
в заседания;

Заповед №РД0952/18.05.2010г.
за реда на
заместване на
служител от
Областна
администрация
Плевен, в
случай на
отсъствие
поради платен
годишен
отпуск, отпуск
по болест,
неплатен
отпуск,
командировки
в страната и в
чужбина
7 бр. участия в 1-напълно постигната цел /100 %/
заседания

1.2 Брой
изготвени
предложения и
становища

1 бр.
Предложение
1 бр.
становище

2.Подобряване
на
координацията
на
действията
2.1 Брой участия
на институциите
в работни групи;
на
регионално
равнище
2.2 Брой
изготвени
предложения и

2 бр.
заседание на
работна група
1 бр.
становище
2

становища
3 Поддържане и
усъвършенстване
на внедрената
Система за
управление на
качеството (СУК)
по ISO 9001:2000

4. Създаване на
стандартна и
съвместима
информационнокомуникационна
среда за по-добро
административно
обслужване на
гражданите и
бизнеса

Провеждане на
вътрешни и
контролни
одити;
актуализация
на системата

Максимално
удовлетворяван
е на
декларираните и
очаквани
изисквания на
потребителите
на
предоставяните
административн
и услуги
1.Поддържане 1.1. Повишено
доверието на
и
усъвършенства държавните и
общински
не на
органи,
внедрената
гражданите и
Система за
управление на юридическите
лица на
качеството
територията на
(СУК) по ISO
областта
9001:2000
2.Разработван
е и внедряване
на стандарт
ISO 9001:2008

3.Разработван
е и внедряване
на
Стандарт ISO
27001:2005

брой
несъответствия
от одити;
брой проведени
одити;

0 бр.

брой
несъответствия
от одити;

Не са
констатирани
критични или
некритични
несъответстви
я

брой проведени
одити;

един вътрешен
и един
контролен одит

2.1Удовлетворяв
ане на
декларираните и
бр. жалби за
очакваните
лошо
изисквания на
административн
потребителите
о обслужване
3.1 Повишаване
броя на
предоставените

Брой

1-напълно постигната цел
/100 %/

Проведени
през 2010г.
един вътрешен
и един
контролен одит

2-задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

0 бр.

0 бр.
Стандартът не
3

5 Въвеждане на
електронно
управление в
Областна
администрация
Плевен

1. Реинженеринг на
работните
процеси на
предоставяне
на
административ
ни услуги,
свързани с
управлението
на държавната
и общинска
собственост;
2. Изграждане
на електронна
област

3. Реализация
на електронни
и комплексни
административ
ни услуги по
държавна и
общинска
собственост;

услуги през
Интернет;
3.2.Съкращаван
е на сроковете
за предоставяне
на услугите;

предоставени
ел. услуги

е въведен

1.Подобрени
работни процеси
за предоставяне
на
административн
и услуги,
насочени към
гражданите и
бизнеса;

1. Брой
предоставяни
административн
и услуги по
държавна и
общинска
собственост

0 бр.

2. Внедрен
модел на
електронна
област

2. Брой
електронни
услуги,
предоставяни от
администрацият
а

0 бр.

3. Брой
внедрени услуги
за държавна и
общинска
собственост

0 бр.

3. Реализирани
електронни и
комплексни
услуги;

3-незадоволително постигната
цел / под 50 %/
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6.Подобряване
управлението на
човешките
ресурси чрез
повишаване на
квалификацията
им

7. Ефективен
контрол по
законосъобразнос
тта на решенията
на общинските
съвети и актовете
на кметовете на
общини

8.Усъвършенстван
е на системата за
финансово
управление и
контрол (СФУК) в
Областна

Повишаване на
квалификацият
а на
служителите,
чрез
специализиран
и обучения по
утвърдения
Годишния план
на
администрация
та -2010
Превантивен и
текущ контрол
върху работата
на общинските
съвети,
Кметове,
разрешителни
и лицензионни
режими;

Придобити и
усвоени нови
знания и умения

Проверки,
Вътрешен
контрол,
одити,
предложения

2-задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

Брой служители
включени в
обученията;

По ИПА – 0 бр.
7 бр. – други
обучения

Брой обучени
служители

7 бр.

Ефективно
прилагане на
всички
нормативни
изисквания

Брой извършени
проверки;
Брой върнати
Решения на
Общинските
съвети;
Брой отменени
регулаторни
режими в
общините

2178 бр.
проверени
Решения на
Общински
съвети;
15 бр. върнати
Решения на
Общински
съвети;
0 бр. отменени
регулаторни
режими в
общините.
2 бр. отменени
заповеди на
Кметове

1-напълно постигната цел
/100 %/

Оптимизиране
на разходите на
ОА

Брой
актуализирани
документи
Брой направени
предложения за
промяна

63 бр.

1-напълно постигната цел
/100 %/

2 бр.
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администрация
Плевен
9.Усъвършенстван
е и развитие на
ефективни
отбранителни
способности

10.Постигане на
по-добро
управление чрез
повишаване на
публичността и
прозрачността в
работата на
Областна
администрация
Плевен

11.Ефективно
прилагане
Закона
политическа

Брой утвърдени
планове

Год. план на
ОСС
Год. план по
ОМП
2 бр.
актуализирани
планове

Брой проведени
заседания на
Съвета

2 бр.
заседания

Брой проведени
заседания

0 бр.

Брой
взети решения
от заседания

0 бр.

Годишен План
за работа на
Областния
съвет по
сигурност;
план
за
привеждане
на областта в
готовност за
работа
във
военно време;
годишен план
за работа по
ОМП;
Разработване
на План за
действие на
ОА-Плевен за
2010г.

Повишаване
сигурността на
администрацият
а и гражданите

Заседания на
Обществен
съвет за
превенция на
престъпността
и борба с
корупцията

Създадени
антикорупционни брой разрешени
случай
механизми и
Минимален брой
правила
сигнали за
корупция срещу
служители от
администрациит
е
1.1. Попълнена
1.Пълни и
коректно
коректни данни
информация за
за постъпилите
адм.производств
искания,

1.Водене на
на регистър на
за постъпили
и искания

Повишаване
доверието на
гражданите в
държавните
институции

1-напълно постигната цел
/100 %/

3-незадоволително постигната
цел / под 50 %/

0 бр.
0 бр.

1-напълно постигната цел
1.1Попълнена
/100 %/
коректно
информация за
адм.производс
6

гражданска
реабилитация на
репресирани лица

издадените
заповеди и
изплатените
обезщетения

2. Провеждане
на заседания
на
вътрешноведо
мствената
комисия по
прилагане на
ЗПГРРЛ

12. Създаване на
по-добри
възможности за
провеждане на
регионалната
политика на
областно и
общинско ниво;

Актуализация
на
стратегически
планови
документи

о

тво по всичките
14 искания по
реда на чл. 5,
ал. 1 от
ЗПГРРЛ,
подадени през
2010г.

2.1. Разглеждане Проведени 4
на всички
заседания на
постъпили
комисията
искания
Разгледани
2.2.Присъдени и 31 искания
изплатени
обезщетения
Издадени 21
заповеди по
реда на чл. 5,
ал. 2 от
ЗПГРРЛ
1. Актуализиран
РП на СЗР;

брой
актуализирани
стратегически
документи

2.Актуализирана
Областна
стратегия;
3.Участия в
заседания на
РСР на СЗР;

брой участия в
заседания на
РСР;

1.Изготвена и
приета
междинна
оценка на
Областна
стратегия за
развитие.

2-задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

2. Участие във
всички
заседания на
РСР

7

13.Подобряване
координацията и
взаимодействието
за провеждане
политиката на
регионално
развитие и
дейността на
Областен съвет за
развитие.

14.Реализиране
на секторни
политики

1.Заседания на
ОСР;
2.Работни
срещи с органи
на централната
изпълнителна
власт, общини
и ТЗ

1.Подготовка
на
инвестиционен
проект във
фаза
технически
проект за
туристическа
инфраструктур
а в местността
«Кайлъка»
2. Участие в
разработванет
о на съвместен
проект с
Община
Плевен с
наименование
«Комплексен
проект за
устойчиво

Брой заседания
Брой работещи
постоянни
комисии и ОСР.

Създаване на
по-добри
условия за
реализиране на
секторни
политики

брой
проведени
заседания
Брой взети и
изпълнени
решения на ОСР
1. Изготвен
инвестиционен
проект във фаза
технически
проект за
туристическа
инфраструктура
в местността
«Кайлъка»
2. Проектът е в
етап на
разработване по
Приоритетна ос
3 «Устойчиво
развитие на
туризма»,
Операция 3.1. на
ОП «Регионално
развитие».
Крайният срок за
подаване на

- брой
реализирани
проекти
- брой
изпълнени
проекти

2-задоволително постигната
1.Проведено
цел
/50 и над 50 %/
едно
заседание на
ОСР
2.Комисия по
заетостта – 6
заседания
3.Работни
срещи с органи
на централната
изпълнителна
власт, общини
и ТЗ- 4.
- незадоволително постигната цел
- брой
реализирани
/под 50%/
проекти - 0

- брой
изпълнени
проекти – 0
1 проект в етап
на
разработване
1 разработен
технически
проект за
туристическа
инфраструктур
а
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развитие на
туризма в
регион
Плевен»
15. Повишаване
1. Участие в
административния еднодневен
семинар по
капацитет на
Програма
експертите от ОА
Interreg IVC.
– Плевен по
отношение на
2. Участие в
структурните
еднодневен
фондове,в т. ч. и
семинар на
формиране на
тема
умения за
„Възможности
усвояване на
за
средства
финансиране
чрез Фондове
на ЕС и
участие по
европейски
програми”
3. Участие в
информационе
н ден по ОП
„Администрати
вен капацитет”

проектното
предложение е
15 март 2011 г.
Повишаване на
информираностт
а по отношение
на Програма
Interreg IVC,
JEREMIE и
JESSICA
Запознаване със
стартиралите
схеми по ОПАК

1.1.Брой
проведени
обучения
на експертите от
Областна
администрация
- Плевен
2.1.Брой
служители,
включени
в обученията
3.1. Брой
служители,
участващи в
изпълнението на
проекти
4.1.Брой
разработени
проекти
5.1.Брой
спечелени
проекти

1.1.1Брой
проведени
обучения – 3
бр. (
еднодневни
обучения)

2 - незадоволително
постигната цел / под 50 %/

2.1. 1. Брой
служители,
включени в
обученията за
2010 г. – 6 бр.
3.1. 1.
3 служители,
участващ в
изпълнението
на проекти. 1
проект по
Програмата за
ТГС България
Румъния и 1
проект по
ОПАК
4.1.1.Брой,
разработени и
внесени
проекти за
2010 г. – 1 брой
по Програмата
9

за
Трансгранично
сътрудничеств
о
4.1.2. 1 Внесен
партньорски
проект по
ОПАК – 1 бр.

16. Развитие на
трансграничното
икономическо и
регионално
сътрудничество
между България и
Румъния

1.Партньорско
участие на
Областна
администрация
–Плевен в
изпълнението
на проект
„Възстановява
не на
язовирите на
Важищеа местности
Витанещи,
Размирещи и
Мирзанещи окръг
Телеорман”
2.Провеждане
на работни
срещи между
експерти от

Проведени
срещи с
Окръжен съвет
Телеорман с цел
изпълнение на
партньорски
проект
„Възстановяване
на язовирите на
Важищеа местности
Витанещи,
Размирещи и
Мирзанещи окръг
Телеорман” по
Програма ФАР –
ТГС.
Проведени
работни срещи
между експерти

Брой на
проведени
те срещи/
мероприятия по
Програмата за
трансгранично
сътрудничество.
Брой на
внесените
проекти за
трансгранично
сътрудничество
за
Област Плевен
Брой на
одобрените
проекти по
трансгранично
сътрудничество
за

5.1.1.Брой
спечелени
проекти – 1 бр.
5 проведени
мероприятия/с
еминари със
Съвместния
технически
секретариат и
МРРБ по
въпроси,
касаещи
Програмата за
Трансгранично
сътрудничеств
о

2-задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

11 проведени
работни срещи
с Окръжен
съвет
Телеорман
2 проведени
работни срещи
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Областна
администрация
– Плевен и
експерти от
Окръжен съвет
Телеорман
3.Участие в
разработванет
о на
партньорски
проект по
Програма ТГС
с
наименование
„Обща
стратегия за
устойчиво
регионално
развитие на
трансгранични
я регион
Румъния България”
4.Подпомагане
провеждането
на
информационн
и срещи/
работни срещи
и семинари
между
бенефициенти
по Програмата
от Област

от Плевен и
Телеорман
Разработен и
внесен проект по
Програмата ТГС.
Проектът е в
процес на
оценяване.
Проведени
информационни
дни и семинари
със Съвместния
технически
секретариат и
Дирекция
„Управление на
териториалното
сътрудничество МРРБ”

Област Плевен
Брой
реализирани
проекти или в
етап
на изпълнени
е по
трансгранично
сътрудничество
за
Област Плевен
Брой общини от
Област Плевен,
включени в
проекти по
трансгранично
сътрудничество

с 2 общини от
Област Плевен
за уточняване
на детайли по
подготовката
на проектната
документация
1 внесено
проектно
предложение
от Областна
администрация
- Плевен

20 одобрени
проекта за
2011 г. по
трансгранично
сътрудничеств
Брой общини,
о за Област
разработили
Плевен. Два от
Организирани и
проекти
тях няма да
проведени
по
бъдат
работни срещи с Трансгранично
финансирани
експерти от
сътрудничество
поради
общините и
изчерпване на
Окръжен съвет
Относителен дял наличните
Телеорман с цел на
средства. Два
уточняване на
целевото
броя детайли по
население,
отхвърлени
кандидатстванет повлияно
проекти.
о на проекти, и
по проекти
по изготвянето
за
Брой проекти в
на необходимата трансгранично
етап на
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Плевен,
Техническия,
секретариат и
МРРБ –
Национален
партниращ
орган по
Програмата
5.Провеждане
и организиране
на работни
срещи между
представители
на Окръжен
съвет
Телеорман,
Областна
администрация
– Плевен и
Общини от
Област Плевен
с цел
задълбочаване
на
партньорствот
ои
разработване
на общи
проекти

документация
Стартирало
изпълнение на
проект
„Трансгранична
регионална
иновационна
стратегия:
разказ за два
региона, една
стратегия; как да
сближим
изследванията,
иновациите и
индустрията”

Осъществена
комуникация
между АПИ и
Окръжен съвет
Олт и изготвена
документация за
пред договорната
фаза на два
одобрени
проекта за
рехабилитация
на пътна
6.Изпълнениет инфраструктура
о на проект с
на територията
наименование на Област
„Трансгранична Плевен

сътрудничество

изпълнение –
12
(индикативно).
3 общини,
включени в
одобрени
проекти по
трансгранично
сътрудничеств
о
2 общини –
Никопол и
Долна
Митрополия
разработват
проекти и
участват по
Програмата, но
проектите им
не са одобрени
за
финансиране
3 общини са
разработили
проекти по ТГС
6 % е делът на
целевото
население,
повлияно от
трансгранични
проекти
12

регионална
иновационна
стратегия:
разказ за два
региона, една
стратегия; как
да сближим
изследванията,
иновациите и
индустрията”

Редовно
актуализирана
база данни с
проектите по
ТГС

7.Осъществява
не на
комуникацията
между Агенция
„Пътна
инфраструктур
а” и Окръжен
съвет Олт

8. Поддръжане
и редовно
актуализиране
на базата
данни с
внесените,
одобрените и
отхвърлените
проекти по
Програма ТГС
на територията
на Плевенска
област
13

17.Ефективно
управление на
държавната
собственост и
подобряване на
административнот
о обслужване

9. Оказване на
експертна
помощ по ТГС
на общините
Гулянци и
Долна
Митрополия
1. Издаване на
АДС

2. Разработени
вътрешни
правила
Провеждане на
процедури по
разпореждане,
стопанисване и
управление на
имоти ЧДС

1.1. Съставени
актове за
публична/частна
държавна
собственост за
имоти,
предоставени на
ведомства и за
защитена
местност
“Кайлъка”

1.Брой издадени 1.1.1 Съставе
ни 313
АДС
бр. АДС

2.Разработени
вътрешни
правила

2.Брой
разработени
вътрешни
правила

2-задоволително постигната
цел /50 и над 50 %/

2.1.
Разработени
вътрешни
правила по
управление на
имоти и вещи
държавна
собственост
2.2.
Разработени
вътрешни
правила по
разпореждане
с имоти и вещи
частна
държавна
14

собственост

3. Отписване
от актовите
книги за
държавните
имоти

2. Проведени
процедури по
управление и
разпореждане с
имоти държавна
собственост

3.1. Отписани
имоти от

3. Брой
издадени

2.3.1
Проведени са 6
бр. търгове за
отдаване под
наем на имоти
държавна
собственост и
са сключени 17
бр. договори
2.3.2 Проведен
1 търг за
продажба на
имот – частна
държавна
собственост и
е сключен 1
договор
2.3.3.
Продадени 2
бр. жилища
2.3.4. Други
разпоредителн
и сделки – 2
бр.
2.3.5. Други
процедури по
управление – 4
бр.
3.1 Отписани
419 бр. имота
15

18. Създаване на
условия за
повишаване на
енергийната
ефективност

1. Оказване на
съдействие и
подкрепа по
процедурата за
кандидатстван
е

актовите книги
за държавна
собственост

заповеди за
отписване

1.1. За 2010 г. не
е имало обявена
процедура за
кандидатстване,
касаеща имоти
държавна
собственост

0 бр.
Количеството
привлечени
и
оползотворени
финансови
средства
за
осъществяване
на
мерки
за
повишаване на
енергийната
ефективност

3-незадоволително постигната
цел / под 50 %/

2. Брой проекти
за въвеждане на 0 бр.
енергийно
ефективни
продукти
19. Опазване и
подобряване
състоянието на
водните ресурси
съгласно Закона
за водите

Създаване
асоциации
Закона
водите

на Намаляване
по загубите на
за водни ресурси и
създаване на
благоприятна
околна среда за
живот и
модернизиране
на
инфраструктурат
а

1.Брой учредени 1 бр.
ВиК асоциация
асоциации
- Плевен
2.Засегнати брой
жители
311 985 (без
Община Кнежа

1-напълно постигната цел /100
%/

16

