УТВЪРДИЛ: /п/
НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Областен управител на област Габрово
Цели на администрацията за 2016 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация - Габрово

1
Цели за 2016 г.

2
Стратегически
цели

1. Постигане на
І. Подобряване
ефективно,
процеса на
ефикасно и
управление на
икономично
Областна
управление на ОА - администрация –
Габрово, вкл.
Габрово и
създаване на
повишаване
предпоставки за
доверието на
ефективно
обществеността
управление на
човешките ресурси

3
4
Стратеги
чески
документ

Дейности

5
Срок

6
Очакван резултат

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние
1 Осигуряване на
януари- Следене за финансова Липса на
строга и ясна
декември обоснованост и
разплащания
отчетност, постоянен 2016г.
целесъобразност на
без Заявка за
мониторинг и контрол
управленските
разхода и
на разходите
решения, съгласно
Контролен лист
нормативната уредба /за изискващите
такива/
2 Актуализиране и
оптимизиране на
бюджетните разходи

Индикатор за
целево
състояние
100%
разплащания,
отговарящи на
изискванията на
нормативната
уредба

януари- Постигане на
Спазване на
Изготвени
декември ефективно, ефикасно и изискването за тримесечни,
2016г.
икономично
тримесечни,
шестмесечни,
разходване на бюджета шестмесечни, деветмесечни и
на ОА - Габрово
деветмесечни и годишни отчети
годишни отчети за касовото
за касовото
изпълнение на
изпълнение на бюджета,
бюджета,
включително по
включително по политики и
политики и
програми.

програми.

2. Постигане на
І. Подобряване
широка
процеса на
информираност
управление на
относно дейността Областна
на Областна
администрация –
администрация и Габрово и
изпълнението на повишаване
поети ангажименти доверието на
обществеността

3. Постигане на
І. Подобряване
ефективен и
процеса на
ефикасен контрол управление на
по
Областна
законосъобразностт администрация –
а на решенията на Габрово и
общинските съвети повишаване
и актовете на
доверието на
кметовете.
обществеността

3 Ефективно
изпълнение на
утвърдения годишен
план-график на
обществените
поръчки
за 2016 г.
1. Провеждане на
януарирегулярни работни и декември
информационни срещи 2016г.
за информиране на
обществеността за
дейносттите на
администрацията

Законосъобразно и
целесъобразно
разходване на
бюджетни средства
Законосъобразно
провеждане на
процедури по ЗОП
Повишена
информираност на
обществеността

2. Изграждане на
януари- Постигнато високо
партньорства и обмен декември ниво на прозрачност в
на опит и добри
2016г. публичния сектор
практики на различни
нива за популяризиране
дейността на ОА

Брой сключени
договори за
възлагане на
обществени
поръчки

Брой сключени
договори за
възлагане на
обществени
поръчки

Бр. проведени Брой работни и
информационни
работни и
информационни срещи – мин 10
бр.
срещи;
За 2015г.-10 бр.

Брой
Брой
осъществени
осъществени
взаимодействия взаимодействия
с адм.стр-ри,
с адм.стр-ри,
местна власт, местна власт,
НПО, медии;
НПО, медии –
За 2015г.– 9 бр. мин 5 бр.
3. Постоянно
януари- Поддържане в
Актуална
Актуална
актуализиране на
декември актуално състояние
информация на информация на
информацията на сайта 2016г. съдържанието на уеб- уеб-сайта на ОА уеб-сайта на ОА
на ОА – Габрово
сайта на Областна
в началото на към края на
администрация
2016г.
2016г.
1.Осъществяване на
януари- Осъществена проверка 100% проверени 100%
ефективен и ефикасен декември на решенията на ОС по решения от
проверени
контрол по
2016г.
отношение на
общия брой
решения от
законосъобразността на
законосъобразност.
такива
общия брой
решенията на
такива
общинските съвети и
актовете на кметовете.
Спиране и връщане за Относителен
100%
преразглеждане на
дял на
потвърдени от
незаконосъобразни
потвърдените от съда заповеди

решения на ОС.

4. Подобряване
качеството на
административно
обслужване в
областна
администрация –
Габрово

І. Подобряване
процеса на
управление на
Областна
администрация –
Габрово и
повишаване
доверието на
обществеността

съда заповеди на ОУ за
на ОУ за
спиране на
спиране на
решения на ОС
решения на ОС
спрямо общия
брой спрени
решения на ОС
Проверена
100% проверени 100%
законосъобразност на административн проверени
всички предоставени и актове от
административн
административни
общия брой
и актове от
актове на кметовете на такива
общия брой
общини
такива
1. Осъществяване на януари- Намаляване броя на
Намален брой Намален брой
текущ сроков контрол с декември пресрочените
пресрочени
пресрочени
цел намаляване броя на 2016г.
преписки.
преписки за
преписки за
просрочените преписки
2015г. спрямо 2016г спрямо
2014г.
2015г
относителен дял на
приключените в срок
преписки спрямо
общия бр.
регистрирани
преписки.
2. Организиране на
януари- Създаване на
бр. обучени
специализирани
декември възможности и
служители
обучения за
2016г.
реализиране на
повишаване
обучения/курсове и др.
компетенциите на
за повишаване на
служителите съгласно
квалификацията на
Годишния план за
служителите в ОА –
обучения
Габрово.
Брой служители
преминали през
обучение за служебно
или професионално
развитие

96 %

мин. 5 бр.
обучени
служители

5. Подобряване
процесите по
придобиване,
управление /вкл. и
от гледна точка на
ЕЕ/, разпореждане
и актуване на
имоти – държавна
собственост, за
които отговаря ОУ
- Габрово

ІІ. Eфективно
управление на
държавната
собственост

1.1. Надзор и актуване януари- Комплектовани
Комплектовани 100%
на имоти държавна
декември преписки за съставяне преписки за
комплектовани
собственост
2016г. на АДС
преписки за
съставяне на
съставяне на
АДС;
АДС
За 2015г. – 118
бр.
1.2. Отписване на
януари- Комплектовани
Комплектовани 100%
имоти - държавна
декември преписки към заповеди преписки за
комплектовани
собственост с
2016г. за отписване
отписани имоти преписки за
отпаднало основание за
отписани имоти
актуване като
държавни
1.3. Изземване на
януари- Защита на държавния % стартирани 100 %
държавни имоти, които декември интерес при
процедури – в стартирани
се владеят или държат
2016г. управление на имотите началото на
процедури –
без основание
– държавна
2016 няма
при настъпила
собственост
изискани такива необходимост

1.4. Водене и
поддържане на
регистри за имотите –
държавна собственост
1.5. Удостоверяване
наличието или липсата
на съставени актове за
държавна собственост
за недвижими имоти
2. Управление на
недвижими имоти,
включени в активите на
ОА –Габрово, в т.ч.:
2.1. Имоти – държавна
собственост,
управлявани от
Областен управител

януари- Поддържане в
декември актуално състояние на
2016г. регистри на имотите –
държавна собственост
януари- Бързо и ефикасно
декември обслужване на
2016г. физически и
юридически лица

% отразени
промени

100% отразени
промени

Брой извършени 100 %
обстоятелствени извършени
проверки
обстоятелствен
и проверки при
изискани такива
януари- Ефективно и ефикасно Управлявани от 100 %
декември управление на
ефективно
Областен
2016г. недвижимите имоти – управител
управлявани от
държавна собственост
Областен
имоти управител
държавна –
имоти –
собственост;
държавна
собственост
За 2015 г. –
спрямо

269 бр.

съществуващит
е обстоятелства

2.2. Имоти - държавна януари- Ефективно и ефикасно % стартирани
собственост,
декември управление на
процедури
предоставени за
2016г. недвижимите имоти –
управление на общини
държавна собственост
и държавни ведомства

100 %
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост

2.3. Имоти - частна
януари- Ефективно и ефикасно % стартирани
държавна собственост, декември управление на
процедури
отдадени под наем чрез 2016г. недвижимите имоти –
търг и без търг
държавна собственост

100 %
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост

3. Разпореждане с
януари- Ефективно и ефикасно % стартирани
недвижими имоти,
декември управление на
процедури
включени в активите на 2016г. недвижимите имоти –
ОА – Габрово, в т.ч.:
държавна собственост
3.1. Продажба на имоти
- частна държавна
собственост

100 %
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост

3.2. Имоти - частна
януари- Ефективно и ефикасно % стартирани
държавна собственост, декември управление на
процедури
прехвърлени в
2016г. недвижимите имоти –
собственост на общини
държавна собственост

100 %
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост

3.3. Имоти - частна
януари- Ефективно и ефикасно % стартирани
държавна собственост, декември управление на
процедури
предоставени за
2016г. недвижимите имоти –
ползване на общини и
държавна собственост
други юридически лица

100 %
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост

6.
Постигане
на устойчиво
социалноикономическо
развитие чрез
координация с
териториалните
структури и
общинските
администрации за
провеждане
политиката за
развитие на
регионално ниво

IІI. Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

4. Проучване на
недвижими имоти –
държавна собственост,
предоставени за
управление на
териториални
поделения на
министерства и
ведомства; анализ на
потребността на ОА от
тях и евентуално
придобиване
1. Координация с
териториалните
структури на
централната
администрация за
провеждане политиката
за развитие на
регионално ниво
2. Координация с
общините за
провеждане политиката
за развитие на
регионално ниво

януари- Ефективно и ефикасно % стартирани
декември управление на
процедури
2016г. недвижимите имоти –
държавна собственост

100 %
стартирани
процедури –
при настъпила
необходимост

януари- Организиране процеса Брой
декември на получаване и
получени и
2016г. преглеждане на отчети прегледани
на териториални звена, отчети на
отчитащи се пред ОУ всички
териториални
звена – 30 бр.

Брой
получени и
прегледани
отчети на
всички
териториални
звена – 30 бр.

януари- Постигнато добро
декември сътрудничество и
2016г. координация

Брой писма;
Брой писма;
Брой участия в Брой участия в
срещи/инициати срещи/инициат
ви
иви

3.Организация и
януари- Създадени условия за Брой заседания Брой заседания
провеждане на
декември провеждане на
на ОСР
на ОСР – 2 бр.
заседания на Областен 2016г. държавната политика
съвет за развитие на
за регионално развитие
област Габрово (ОСР)
на ниво NUTS 3
4. Взаимодействие със януари- Координирана
Брой писма и
Секретариата на РСР декември политика за
становища
на СЦР; подготовка и
2016г. регионално развитие на Брой участия в
участие в заседания на
ниво NUTS 2
заседания на
РСР
РСР

Брой писма и
становища
100% участие в
проведените
заседания

5.Организация и
провеждане на
заседания на Областен
експертен съвет по
устройство на
територията
6.Подготовка и
организиране на
процедури по
възлагане, приемане и
одобряване на планове
по § 4к от ПЗР на
ЗСПЗЗ
7. Участия в
междуведомствени
комисии:
Комисия по чл. 45 от
ППЗСПЗЗ
Комисия по чл. 17 от
ЗОЗЗ
Комисия по чл. 47 от
ЗКИР
8.Подпомагане
дейността на
Асоциация по ВиК
Габрово

9. Организиране и
провеждане на
заседания на
Постоянната комисия
по заетост към
Областния съвет за
развитие
10. Организиране и
провеждане на
заседания на
Областната
транспортна комисия

януари- Ефективно,
декември законосъобразно и
2016г. устойчиво
устройствено
планиране

Свиква се при
необходимост;
през 2015г не е
настъпвала
необходимост

януари- Ефективно,
декември законосъобразно и
2016г. устойчиво
устройствено
планиране

Брой заседания Брой заседания

януари- Ефективно,
декември законосъобразно и
2016г. устойчиво
устройствено
планиране

Брой заседания Брой заседания

100%
проведени
заседания при
настъпила
необходимост

януари- Подобряване на
Брой проведени
декември качеството на ВиК
общи събрания
2016г. услугите и поддържане и други
на ВиК системите,
дейности на
обслужващи
АВиК
населените места
При
Провеждане на
Брой заседания
необходи държавната политика на ПКЗ към
мост по заетостта на
ОСР
регионално ниво

Брой проведени
общи събрания
и други
дейности на
АВиК

При Разглеждане на
налични предложения от
предложе общините, касаещи
ния за областната и
промени републиканската

Брой
съгласувани
предложения за
промени

Брой
съгласувани
предложения за
промени

Брой заседания
на ПКЗ към
ОСР

транспортни схеми

11. Организиране и
При Провеждане на
Брой заседания Брой заседания
провеждане на
необходи регионално ниво на
на ОКБДП
на ОКБДП –
заседания на
мост държавната политика
мин 1 заседание
Областната комисия по
за повишаване
безопасност на
безопасността на
движението по
движение
пътищата
12. Организиране и
провеждане на
заседания на
Областния съвет по
условия на труд
13. Организиране и
провеждане на
заседания на
Областния съвет по
образование, наука,
младежки дейности,
култура и спорт

януари- Провеждане на
Брой заседания Брой заседания
декември държавната политика на ОСУТ
на ОСУТ –
2016г. за осигуряване на
мин 4 заседания
здравословни и
безопасни условия на
труд
януари- Подпомагане
Възстановяване Брой проведени
декември дейността на
дейността на
заседания на
2016г. Областния управител в ОСОНМДКС; ОСОНМДКС –
сферата на
актуализиран мин 1 бр.
образованието,
състав
младежките дейности,
Приет и
култура и спорта;
реализиран
Подобряване на
Изготвяне,
ОблПМ
възможностите за
обсъждане,
развитие на знанията, приемане и
заетостта и социалното създаване на
включване на младите предпоставки/на
хора в Област Габрово соки за
изпълнението на
ОблПМ
Приет и
реализиран
Изготвяне,
ОблКК
обсъждане,
приемане и
създаване на
предпоставки/на
соки за
изпълнението на

ОблКК

14.Участие в
януари- Анализ и последващи Брой заседания Брой заседания
Комисията по чл. 7а от декември действия по повод
– мин 1 бр.
УПОА
2016г. постъпили
предложения и сигнали

15. Организиране и
провеждане на
заседания на
Областната
епизоотична комисия
16. Организиране
дейността на Областен
консултативен съвет по
охрана на горите,
дивеча и рибата

януари- Предприети мерки за Брой проведени 100%
декември защита на населението заседания за
проведени
2016г. от зарази
2015г – 1бр.
заседания при
настъпване на
необходимост
януари- Поставяне на акцент Проведени
Проведени
декември върху грижата за
заседания на
заседания на
2016г. околната среда
Областен съвет Областен съвет
по охрана на
по охрана на
горите, дивеча и горите, дивеча и
рибата
рибата - 1бр.

17. Участие в заседания януари- Координация между
на Съвет по лова към декември структурите по
РДГ - В. Търново
2016г. отношение на лова

18. Грижа за околната
среда и насърчаване
предприемането на
мерки за енергийна
ефективност и
използване на
възобновяеми
енергийни източници

Участие в
100% участие
свикани
във всички
заседания – през свикани
2015г – в 4бр
заседания през
2016г
януари- Участие в инициативи Брой
Брой
декември и мероприятия за
инициативи /
инициативи /
2016г. обмен на опит в
мероприятия / мероприятия /
областта на ЕЕ и ВЕИ срещи
срещи

Изготвяне на отчети по съгласно
ЗЕЕ и ЗЕВИ
нормативната
уредба

100%
изпълнени
изисквания на
нормативната
уредба

19. Координация и
подпомагане
реализацията на
Национална програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради
20. Разработване,
подаване, координация
и техническо
обезпечаване на
проекти по европейски,
национални и
международни
програми

7.
Създаване IІI. Поддържане на
на партньорства
балансирано,
чрез активен
устойчиво,
диалог и
интегрирано
взаимодействие
териториално
между
развитие
административнит
е структури, местна
власт, НПО, бизнес
и медии

1. Организиране и
провеждане на
заседания на
Областния съвет за
тристранно
сътрудничество

2. Подпомагане
реализацията на
Стратегия за развитие
на социалните услуги

януари- Успешна реализация на Участие в
Брой проведени
декември Национална програма срещи
срещи
2016г. за енергийна
ефективност на
Обработена
100%
многофамилни
кореспонденция обработена
жилищни сгради на
, съгласно
кореспонденция
територията на Област нормативната
Габрово
уредба
януари- Създадени условия за Брой
Брой
декември провеждане на
инициативи за инициативи за
2016г. държавната политика подаване на
подаване на
за регионално развитие нови проекти нови проекти –
мин 1 бр.
Брой
национални
проекти и
програми, в
които участва
ОА

Брой
национални
проекти и
програми, в
които участва
ОА – мин 1 бр.

Брой подадени Брой подадени
нови проекти нови проекти
през годината през годината –
мин 1 бр.
Брой заседания Брой заседания
на ОСТС
на ОСТС –
2 заседания

януари- Осъществяване на
декември консултации и
2016г. сътрудничество на
регионално ниво по
въпросите на
трудовите и свързаните
с тях отношения,
осигурителните
отношения и по
въпросите на
жизненото равнище
януари- Планираност и
Брой раб.срещи Брой раб.срещи
декември координация на
на ЗМО
на ЗМО – 5 бр.
2016г. цялостната дейност по
изпълнение на
Съставен план Съставен план

2016-2020 в област
Габрово

заложеното в
за действие на
Областната стратегия ЗМО за 2016 г.
за развитие на
социалните услуги
Утвърдена
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2016 –
2020
3. Участие в заседания
при Предприети мерки за Свиква се при
на Регионалния съвет необходи ограничаване на ОРЗ необходимост
по здравеопазване и
мост
Оперативния щаб за
борба с грип и ОРЗ към
РЗИ
4. Разглеждане и
януари- Създаване на условия и Брой заседания
обсъждане на
декември предпоставки за
на ОССЕИВ
възникнали въпроси от 2016г. сътрудничество и
компетентността на
интеграция
Отчет за
Областен съвет за
проведената
сътрудничество по
политика на
етническите и
областно ниво
интеграционните
въпроси

за действие на
ЗМО за 2016 г.
Утвърдена
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 2016 –
2020
100% участие в
проведени
заседания на
РСЗ

Брой заседания
на ОССЕИВ 1бр.
Отчет за
проведената
политика на
областно ниво –
1 бр.

5. Провеждане на
януари- Изграждане на
Брой проведени Брой проведени
заседания на Областен декември антикорупционна среда заседания
заседания – 1бр.
съвет за
2016г. за предотвратяване и
противодействие на
ограничаване на
корупцията за
потенциални
постигане на по-голяма
корупционни ситуации
прозрачност в работата
на публичния сектор и
изграждане на
антикорупционна среда
за предотвратяване и
ограничаване на
потенциални
корупционни ситуации

6. Работа по съвместни януари- - Предоставена
инициативи с НПО
декември информация,
2016г. задвижени процедури,
консултиране на НПО,
граждани и
инициативни комитети
за възможности за
кандидатстване;
- Създаване на
партньорства;

8.
Провеждане
на дейности за
защита на
населението при
бедствия, аварии и
опазване на
обществения ред

ІV. Осъществяване
на превантивни
мерки за
защитата на
населението при
бедствия, аварии и
опазване на
обществения ред

1.
Контрол за
януарисъстоянието и
декември
безопасността на
2016г.
потенциално опасни
обекти(ПОО) – от
критичната
инфраструктура
2.
Организация на януаридейността на областния декември
щаб за координация
2016г.
при СНАВАР.

Брой
организирани и
проведени
целеви срещи

Брой
организирани и
проведени
целеви срещи –
мин 5 бр.

Брой участия в
съвместни
инициативи с
НПО

Брой участия в
съвместни
инициативи с
НПО – 1 бр.

Брой
консултации за
възможности за
кандидатстване

Брой
консултации за
възможности за
кандидатстване
– мин 5 бр.

Организация и
0
провеждане на
пролетни и есенни.
проверки на язовири
разполоени на
територията на област
Габрово.
Актуализиране на
0
състава на щаба.
Организиране
заседания на областния
щаб за СНАВР при
необходимост –
провеждане на мин.1
бр. заседания
3.
Извършване на януари- Изготвяне на
0
проверки по преписки декември Становища по
на обекти за целево
2016г.
целесъобразност за
финансиране от
всички постъпили
Междуведомствената
искания за
комисия за
финансиране – бр.
възстановяване и
Становища, 100% за
подпомагане към
постъпилите искания.

2 бр. проверки –
пролет/есен

1

100%

Министерски съвет.

9.
Развитие на
ефективна
отбранителномобилизационна
подготовка на
населението в
област Габрово

V. Осигуряване
защитата на
държавните
граници и
териториалната
цялост и
независимост на
страната

4.
Водене
януарирегистър на военните декември
паметници на
2016г.
територията на
областта, Организиране
дейността на Областна
комисия "Военни
паметници"
1. Организация на
януариоповестяването при
декември
привеждане страната от 2016г.
мирно на военно
положение и при
бедствия, аварии и
катастрофи
/тренировки/.

Проведено мин. 1
0
заседание на Областна
комисия "Военни
паметници".

Брой проведени
тренировки:
- 2 бр. национални от
МО до ниво Обл. СС.
- 12 бр. от КЦ на МВР
до Обл. и Общ. СС за
„Въздушна опасност”.
- 24 бр. до ниво Общ.
СС
2.Изготвяне и
януари- Поддържане на новия
поддържане на
декември ВВр план на област
военновременния план 2016г.
Габрово.
на областта и
военновременния
Заявени и одобрени
бюджет на
средствата по ОМП за
администрацията.
2017 г. от
Междуведомствения
съвет.
3.Организация на
януари- Проведено мин. 1
дейността на
декември заседание на Обл. СС.
Областния съвет за
2016г.
сигурност /заседания/.
4.Осигуряване
По
Изпълнени заявки и
националното
указания отсрочени запасни и
стопанство с
на МО
техника-запас от
резервисти и техника за
Военно окръжие работа във военно
Габрово.
време

1

0

38

Своевременно
актуализиране
на ВВр план
Изготвяне на
проект за
бюджет за
ОМП-2017

Актуализиран
ВВр план

0

1

Изпълнени
заявки и
отсрочени
запасни и
техника-запас
от Военно

Изпълнени
заявки и
отсрочени
запасни и
техника-запас
от Военно

Изготвен и
одобрен
бюджет за 2017
г.

окръжие Габрово.

10.
Организационно
техническа
подготовка при
провеждане на
изборите за
президент и
вицепрезидент на
Република
България

Габрово
25.02.2016г.

5.Провеждане на
По
тренировки и учения с График
органите за управление изготвен
при мобилизация и
от
бедствия.
РДПБЗН
и
утвърден
от ОУ
Организиране и
януарипровеждане на избори декември
за презицент и
2016г.
вицепрезидент на
Република България на
територията на област
Габрово

Провеждане на 2 бр. 0
тренировки с органите
за управление –
съгласно утвърден от
областен управител
График

Законосъобразно
протичане на изборния
процес

Съгласувал: /п/
/ В.Радков – главен секретар/

окръжие Габрово.
2

