УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-38/24.02.2015 г.
НА Г-ЖА ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2015 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Перник
1
Цели за 2015 г.

І. 1. Реализиране на
програмата на
правителството за
стабилно развитие на
регионално ниво.

2
Стратегически цели

I.1.1. Реализиране на
ефективно
председателство на
Регионалния съвет за
развитие на
Югозападния регион за
развитие

3
Стратегически
документ

Програма на
правителството за
стабилно развитие на
Република България
за периода 2014-2018
г.
Индикативна
програма за дейността
на РСР на ЮЗР
Регионален план за
развитие на
Югозападен район
2014-2020

I.1.2. Ефективна
координация и
партньорства с други
администрации в
Югозападния регион

4
Дейности

5
Срок
/месец
през 2015
г./

6
Очакван резултат

7
Индикатор за изпълнение

I.1.1.1.Организиране
на три заседания

0106.2015

I.1.1.2 Приемане на два
документа
(Доклад от
последващата оценка
на Регионалния план
за развитие на ЮЗР
2007-2013; Годишен
отчет за изпълнението
на РПР на ЮЗР 20142020 – до 30 юни)
I.1.1.3 Поставяне на
актуални за област
Перник въпроси за
разглеждане на
заседанията на РСР на
ЮЗР

0106.2015

Проведени три
заседания на РСР на
ЮЗР
Приети документи/
доклади

01-12.2015 3 актуални проблема за
област Перник,
разглеждани на
заседанията на РСР на
ЮЗР

1 актуални
проблема

3 актуални
проблема

33%

100%

I.1.2.1. Участие в
заседанията на
Регионалния съвет на
Югозападния регион
през втората половина
на 2015 г.

0712.2015

0 предложения

2 предложения

0%

100%

Индикатор
за текущо
състояние
1 заседание

Индикатор
за целево
състояние
3 заседания

33%
1 приет документ

100%
2 приети
документа

50%
100%

Създадени
предпоставки за
устойчиво социално и
икономическо развитие
на Югозападния регион
за планиране.
Ефективна
координация и
партньорства, обмен на
опит и добри практики.
Направени
предложения.

I.1.3. Реализиране на
ефективно
председателство на
Областния съвет за
развитие на област
Перник

Национална програма
за развитие: България
2020
Национална стратегия
за регионално
развитие на
Република България
за периода 2005-2015
г.
Регионален план на
Югозападния регион
Областна стратегия за
развитие на Област
Перник
2014-2020 г.
Оперативен план на
ОА Перник за 2015 г.
Стратегически план
на ОА Перник 20142016 г.

План за дейността на
Областния съвет за
развитие на област
Перник
I.2. Активна политика при
изпълнението на
регионалните политики и
целите на Областната
стратегия за развитие
2014-2020

I.2.1.Aктивна политика
по изпълнението на СЦ
1 „Достъпност и
мобилност”

Областна стратегия за
развитие на област
Перник 2014-2020

I.1.3.1. Организиране
на четири заседания на
Областния съвет за
развитие на област
Перник
I.1.3.2. Възлагане и
изготвяне на
последваща оценка на
Областната стратегия
за развитие 2007 2013
I.1.3.3. Приемане на
три документа (Доклад
от последваща оценка,
Мониторингов доклад
за Областната
стратегия за
социалните услуги,
Стратегия за учене
през целия живот.)

01-12.2015 Проведени четири
заседания на ОСР

1 заседания

4 заседания

25%

100%

01-12.2015 Изготвена последваща
оценка на Областната
стратегия за развитие
2007 - 2013

0 доклад

1 доклад

0%

100%

0112.2015

0 приети
документи

3 приети
документи

0%

100%

I.1.3.4. Разработване
на механизъм за текущ
мониторинг на
Областната стратегия
за развитие на област
Перник 2014-2020 и
отчитане на
индикаторите
съвместно с общините,
МРРБ и други
институции

0112.2015

Разработен
мониторингов
механизъм и отчет към
датата на
изработването

0 отчет

1 отчет

30%

100%

I.2.1.1. Предприемане
на активни мерки по
изпълнението на СЦ 1
„Достъпност и
мобилност” чрез
провеждане на
заседания на
Областната комисия по
транспорт, срещи с
кметове и потенциални
инвеститори и
популяризиране на
заложените в

01.12.2015

Проведени 3 заседания
на Областната комисия
по транспорт

0 заседания

3 заседания

0%

100%

Проведени 2 срещи с
кметове и потенциални
инвеститори за
изпълнение на
заложените в ОСР и
общинските планове
цели във връзка със СЦ
1 „Достъпност и
мобилност”

0 срещи

2 срещи

0%

100%

Приети документи/
доклади

стратегията цели сред
отговорните институции
и заинтересуваните
групи лица

I.2.2.Активна политика
по изпълнението на СЦ
2 „Интелигентно и
устойчиво икономическо
развитие”

Областна стратегия за
развитие на област
Перник 2014-2020

I.2.2.1.
Предприемане на
активни мерки по
изпълнението на СЦ 2
„Интелигентно и
устойчиво
икономическо
развитие” чрез
организиране на
информационни
събития, форуми и
срещи под патронажа
на Областния
управител и създаване
на облекчена
административна среда
чрез въвеждане на
електронни услуги за
бизнеса и
популяризиране на

01.12.2015

Проведена среща с
представители на
София област,
Столична община и
ИААА във връзка с
оптимизиране на
транспортната схема по
направлението ПерникСофия с цел подкрепа
на мобилността на
работната сила и
учащите
Текущ доклад за
Отчитане на
изпълнението на
заложените за 2014
година индикатори по
СЦ 1 „Достъпност и
мобилност” в ОСР

0 срещи

1 срещи

0%

100%

0 доклад

1 доклад

0%

100%

Проведено 1
събитие/форум/ кръгла
маса за изпълнение на
заложените в ОСР цели
във връзка със СЦ 2
„Интелигентно и
устойчиво
икономическо
развитие”,
организирани от ОА
Перник
Проведени 4 срещи с
местни и национални
бизнес сдружения и
организации, вкл. с
представители на
бизнеса в региона с цел
обсъждане на
конкретни проблеми

0 събитие

1 събитие

100%

100%

0 срещи

4 срещи

заложените в
стратегията цели сред
отговорните институции
и заинтересуваните
групи лица

I.2.3.Активна политика
по изпълнението на СЦ
3 „Качество на живота”

Областна стратегия за
развитие на област
Перник 2014-2020
Областна стратегия за
социалните дейности
Областен план за
младежта
Национална стратегия
за младежта 20122020 г.
Национален план за
изпълнение на
Европейската
гаранция за младежта
Национална стратегия
за социалните услуги
Национална стратегия
за дългосрочна грижа
Национална стратегия
за учене през целия
живот
Областна стратегия за
учене през целия
живот

I.2.3.1.
Извършване на
мониторинг, подкрепа и
контрол при
изпълнението на СЦ 3
„Качество на живота”
чрез провеждане на
заседания на
Комисията по заетост,
организиране и участие
в срещи и събития,
свързани със
здравеопазването,
образованието,
социалните дейности,
културата, младежта и
спорта и
популяризиране на
заложените в
стратегията цели сред
отговорните институции
и заинтересуваните
групи лица

01.12.2015

Текущ доклад за
Отчитане на
изпълнението на
заложените за 2014
година индикатори по
СЦ 2 „Интелигентно и
устойчиво
икономическо
развитие” в ОСР
Проведени 2 заседания
на Комисията по
заетостта

0 доклад

1 доклад

0%

100%

0 заседания

2 заседания

0%

100%

Проведени 2 срещи и
участие в събития,
свързани със
здравеопазването,
образованието,
социалните дейности,
културата, младежта и
спорта

0 срещи

2 срещи

0%

100%

Изпълнение на
заложените в
Областния план за
младежта мерки и
създаване на
предпоставки за
въздействие и
институционална
подкрепа на
младежката заетост
Текущ доклад за
Отчитане на
изпълнението на
заложените за 2014
година индикатори по
СЦ 3 „Качество на
живота” в ОСР

0%

100%

0 доклад

1 доклад

0%

100%

Национална стратегия
за учене през целия
живот
Областна стратегия за
учене през целия
живот

Национална стратегия
на Република
България за
интегриране на
ромите 2012-2020 г.

I.2.4.Активна политика
по изпълнението на СЦ
4 „Устойчиво развитие и
опазване на околната
среда”

Областна стратегия за
развитие на област
Перник 2014-2020
ОПОС 2014-2020 г.
Стратегията за
развитие и
управление на
водоснабдяването и
канализацията в
Република България
за периода 2014 –
2023 г.

I.2.5.1. Прилагане,
мониторинг и оценка на
Областната стратегия
за учене през целия
живот и
институционална
подкрепа за
повишаване на
знанията и уменията и
увеличаване на
възможностите за
повишаване на
заетостта в област
Перник
I.2.3.3.
Институционална
подкрепа за
пълноценна интеграция
на ромите в област
Перник
чрез прилагане,
мониторинг и контрол
върху изпълнението на
Стратегията за
интеграция на ромите в
област Перник
I.2.4.1.
Извършване на
мониторинг, подкрепа и
контрол при
изпълнението на СЦ 4
„Устойчиво развитие и
опазване на околната
среда” чрез
провеждане на
тематични срещи за
проблеми с
надобщинско значение
в сферата на околната
среда, ЕЕ, ВЕИ, ВИК,
управлението на
отпадъци, интелигентно
градско развитие

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

Приет мониторингов
доклад на Областната
стратегия за учене през
целия живот и изготвен
мониторингов доклад

0 доклад

1 доклад

0%

100%

Приет мониторингов
доклад за изпълението
на Стратегията за
интеграция на ромите в
област Перник за
2014г.

0 доклад

1 доклад

0%

100%

Проведени 2 заседания
на Областния
експертен съвет по
енергийна ефективност

0 заседания

2 заседания

0%

100%

Проведени 2 срещи за
предприемане на
съвместни действия при
разрешаването на
проблеми с
надобщинско значение,
свързани с
изпълнението на СЦ 4
„Устойчиво развитие и
опазване на околната
среда”

0 срещи

2 срещи

0%

100%

Национална програма
за енергийна
ефективност на
многофамилни
жилищни сгради

Регионален генерален
план за обособената
територия на ВИК
Перник

I.2.4.2. Създаване на
ефективна
координация с
общините на
територията на
областта,
организиране на
информационна
кампания за
популяризиране на
Националната
програма и ресурсно
обезпечаване на
задълженията на
областния управител
по реализирането ѝ.

I.2.4.3. Създаване на
условия за въздействие
върху повишаване
качеството на услугите,
предоставяни от В и К в
област Перник
чрез оптимизиране
дейността на В и К
Асоциацията за област
Перник и
институционална
подкрепа от
отговорните за
провеждането на
политиката институции.

01.12.2015

Текущ доклад за
Отчитане на
изпълнението на
заложените за 2014
година индикатори по
СЦ 4 „Устойчиво
развитие и опазване на
околната среда” в ОСР

0 доклад

1 доклад

0%

100%

Подобрена
координация
благодарение на
проведени срещи/
посещения на място на
представител на ОА
Перник
Проведени
информационни срещи

8 срещи/посещения

20 срещи/посещения

40%

100%

1 събития

2 събития

50%
2 публикации

100%
6 публикации

33%

100%

0%

100%

0 регистър

1 регистър

Публичност и
публикувани
прессъобщения за на
Програмата
Проверени и подписани
договора с Българска
банка за развитие и
общини
Създаден регистър на
подписаните договори
01.12.2015

0%

100%

Проведени най-малко 3
заседания на
Асоциацията по ВиК

1 заседания

3 заседания

33%

100%

Назначен екип за
администриране на
АВиК

1 експерта

3 експерта

33%

100%

Сключен договор с ВиК
оператор

0 договор

1 договор

0%

100%

0 доклад

1 доклад

0%

100%

Изготвен текущ доклад
за изпълнението на
заложените в
плановете проекти

I.3. Реализиране на
проекти и национални
програми

I.3.1. Реализиране на
проекти и национални
програми за стажове,
повишаване на
заетостта и
подобряване на
условията на труд

Национална програма
„Старт на кариерата”
Регионална програма
за заетост
Наредба за
студентските стажове
в държавната
администрация
Проект за
подобряване на
условията на труд,
оборудване и
обзавеждане
наработни места за
хора с увреждания

I.3.1.1. Осигуряване
на заетост на трайно
безработни лица над 50
г. и заетост на младежи
до 29 годишна
възраст.

01.12.2015

I.3.1.2. Създаване на
временна заетост на
младежи с висше
образование.
Запознаване с
дейностите на
администрацията за
осъществяване на
прехода от
образование към
заетост.
I.3.1.3. Запознаване на
студенти с дейностите
на администрацията.

I.3.1.4. Подобряване на
условията на труд и
мотивацията на
служителите.

ІI.1. Подобряване на
процесите по
предоставяне на
административни услуги и
системата за обратна
връзка от потребителите,
ефективен диалог с
потребителите

ІI.1.1. Повишаване на
качеството на
предоставяните
административни
услуги, въвеждане на
комплексно
административно
обслужване и анализ на
механизмите за обратна
връзка от потребителите

Концепция
за комплексно
административно
обслужване
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация 20152020

ІI.1.1.1. Оптимизация и
реинженеринг на
работния процес в ОА
Перник и
инвентаризация на
предоставяните
административни
услуги

ІI.1.1.2. Въвеждане на
комплексното
административно
обслужване и
поетапното въвеждане
на 5 комплексни
административни
услуги в ОА Перник и

01.12.2015

Реализирана
Регионална програма
за заетост на 5
безработни лица на
територията на Област
Перник.

0 реализирани
проекти

1 реализиран
проект

0%

100%

Реализирана на
Програма „Старт на
кариерата” в ОА
Перник за не по-малко
от 4 безработни
младежи

0 реализирани
проекти

1 реализиран
проект

0%

100%

Реализирани на
стажантски програми и
студентски практики по
ОПРЧР за не по-малко
от 20 студенти в ОА
Перник

0 реализирани
проекти

1 реализиран
проект

0%

100%

Реализиране на проект
за подобряване на
условията на труд,
оборудване и
обзавеждане на 4
работни места на хора
с увреждания
Актуализиране на
вътрешни правила и
документи
(технологични карти) с
цел ускоряване на
сроковете за
автоматизация на
предоставянето на
административни
услуги
Предоставяни до 5
комплексни
административни
услуги

0 реализирани
проекти

1 реализиран
проект

0%

100%

2 актуализирани
вътрешни
правила и
документи

30 актуализирани
вътрешни
правила и
документи
100%

7%

0 комплексни
услуги

5 комплексни
услуги

0%

100%

реализиране на проект
по ОП «Добро
управление»
ІI.1.1.4. Анализ на
механизмите за
обратна връзка от
потребителите, с оглед
повишаване нанейната
ефективност,
устойчивост и
достоверност
ІI.1.2.1. Предоставяне
на приоритетни
електронни
адмнистративни услуги

ІI.1.2. Въвеждане на
електронни услуги в
Областна
администрация Перник
II.1.3. Повишаване на
експертния капацитет
на служителите и на
условията на труд в
Областна
администрация Перник

Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация 20152020

01.12.2015

01.12.2015

II.1.3.1. Изготвяне на
план - програма за
обучение на
служителите в ОА
Перник

01.12.2015

II.1.3.2. Обучения на
служителите за
предоставяне на
комплексни
административни
услуги

04.12.2015

II.1.3.3. Осъществяване
на процедура по
оценка на нивото на
мотивация на
служителите в ОА Перник

05.07.2015

II.1.3.4. Планиране и
организиране на
годишен
профилактичен
преглед.
План за годишен
профилактичен преглед
и сключен договор със
служба по трудова
медицина.

01.12.2015

Изготвени доклади и
предложения за
подобряване на
системата за обратна
връзка

0 доклад

3 доклада

0%

100%

Предоставяне по
електронен път на 10
административни
услуги

0 услуги по
електронен път

10 услуги по
електронен път

0%

100%

Повишен експертен
капацитет,
квалификация и
специфична
компетентност на
служителите в ОА
Перник
100% от служителите
преминали обучение.
Обучени експерти по
проект по ОП „Добро
управление”

5 обучени
служители

20 обучени
служители

25%

100%

0 обучени
служители

10 обучени
служители

0%

100%

Разработена анкета
Брой анкетирани
служители

0 служители

25 служители

0%

100%

Сключен договор със
служба по трудова
медицина

0 договора

1 договор

0%

100%

На 100% от
служителите да е
извършен годишен
профилактичен
преглед.

0%

100%

ІI.1.4. Поддържане на
Системата за
управление на
качеството, базирана на
ISO 9001:2008

ІI.2. Превенция и
противодействие на
корупцията. Засилване
отговорността на
служителите за спазване
на етични стандарти.
Участие на гражданите в
управленските процеси.
Привличане на НПО при
планиране на дейността
по обратната връзка.

ІI.2.1. Оптимизиране на
институционалната и
антикорупционната
среда.

Интегрирана
стратегия за
превенция и
противодействие на
корупцията

План за действие за
превенция и
противодействие на
корупцията
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация 20152020

ІІ.3. Подобряване на
организационнотехническото
обезпечаване на Избори
2015, частични избори и
референдуми
II.4. Осигуряване на
публичност и повишена

ІI.3.1. Подобряване на
работния процес по
организационнотехническото
обезпечаване на Избори
2015, частични избори и
референдуми
ІІ.4.1. Ефективни
партньорства с

Изборен кодекс

Общи правила за
подобряване

ІI.1.4.1.Вътрешен одит
на функциониране на
Системата
ІI.1.4.2.Външен
надзорен одит на
функциониране на
Системата.
ІI.2.1.1. Оптимизиране
на дейността на
Областния съвет
„Антикорупция” и
изготвяне на годишни
планове и отчети.
Подобряване
взаимодействието
между институциите,
неправителствения
сектор и средствата за
масово осведомяване и
противодействие на
корупцията. Системност
в прилагането на
политика на
нетърпимост при
противодействие на
корупцията. Обучения
на служители. Контрол
за спазване на
етичните норми от
служителите
Създаване на система
за ограничен достъп до
работните помещения
на служителите и
спазване на принципа
на работа «На едно
гише»

10.2015

Доклад за извършен
вътрешен одит за 2015
г.
Доклад за извършен
надзорен одит за 2015
г.

0 доклад

1 доклад

0%
0 доклад

100%
1 доклад

0%

100%

Проведени 2 заседания
на Областния съвет
„Антикорупция”

0 заседания

2 заседания

0%

100%

Изготвен отчет на
изпълнението на
антикорупционните
мерки за 2014 г.

0 отчет

1 отчет

0%

100%

Изготвен план за
действие на
Обществения съвет
„Антикорупция” за
2015г.

0 план

1 план

0%

100%

Публикации в местни
информационни
източници и на
страницата на ОА
Перник.

0 публикации

4 публикации

0%

100%

01.12.2015

Попълнени годишни
анкетни карти за
оценка на
корупционния риск от
състава на ОА Перник

0%

100%

02.03.2015

Създадена система за
ограничен достъп до
работните помещения
на служителите

1 система
100%

1 система
100%

ІI.3.1.1. Осигуряване
на оптимална
организационно–
техническа
обезпеченост на
Избори 2015, частични
избори и референдуми
ІІ.4.1.1. Организиране
на работни срещи с

01.12.2015

Създадени условия за
нормално протичане на
изборния процес

брой проведени
избори и
референдуми

брой проведени
избори и
референдуми

0%

100%

3 срещи

12 срещи

11.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

Повишена координация
при реализирането на

координация между
институциите

териториалните звена
на централната
администрация,
местните власти,
неправителствения
сектор и бизнеса

ІІ.4.2. Реализиране на
мерки за публичност на
дейността на Областна
администрация Перник

II.4.3. Провеждане на
изнесени приемни дни
на областния управител

II.4.4. Подобряване на
административния
контрол

дейността на
областните
администрации

Стратегически план
на ОА Перник 20142016г.
Пътна карта за
изпълнение на
Стратегията за
развитие на
държавната
администрация 20152020

ръководителите на
териториалните звена
на централната
администрация и
местното
самоуправление и
местната
администрация
ІІ.4.2.1. Градивно
сътрудничество между
институциите, медиите
и гражданското
общество в Обществени
консултативни съвети
по 6 тематични групи
към Областния
управител.
II.4.3.1 Изнесени
приемни дни в
общините Радомир,
Брезник, Трън, Земен и
Ковачевци
II.4.4.1. Проверка за
законосъобразност на
актовете на кметовете
и общинските съвети.

II.4.4.2. Поддържане на
актуалността на
електронния регистър
за върнатите и
оспорени решения на
общинските съвети

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

националната политика
на местно ниво и
проведени ежемесечни
срещи с
ръководителите на
териториалните звена

25%

100%

Проведени 12
заседания на
консултативните съвети

1 заседание

12 заседания

8%

100%

Проведени приемни
дни в пет общини

0 приемни дни

5 приемни дни

0%

100%

брой потвърдени
заповеди

брой потвърдени
заповеди

0%

100%

брой публикации

брой публикации

0%

100%

Ефективност на
контрола и прилагането
на нормативната
уредба и отчетен брой
потвърдени заповеди
на Областния
управител
Осигурена публичност
и повишена
прозрачност на
дейността чрез
електронния регистър
на страницата на ОА
Перник (Брой
публикации)

III.1. Усъвършенстване на
планирането и на
програмното и
ориентирано към
резултатите бюджетиране
Ефективно, ефикасно и
икономично управление
на собствеността и
финансите

III.1.1. Оптимизиране на
Системата за финансово
управление и контрол,
при спазване
принципите за добро
финансово управление,
законосъобразност и
прозрачност

Вътрешна система за
финансово
управление и контрол
на ОА Перник

III.1.2.
Усъвършенстване на
политиките по
отношение
разпореждането и
управлението на имоти държавна собственост
на територията на
област Перник

Стратегически план
на ОА Перник 20142016 г.

Тригодишна бюджетна
прогноза

Оперативен план на
ОА Перник за 2015 г.
Стратегия за
управление и
разпореждане с
държавната
собственост на ОА
Перник

III.1.1.1. Плановост и
системност на процеса
на наблюдение и
оценка на Системата.
Поддържане на нейната
актуалност. Заповеди
на Областния
управител за и
актуализирани
документи от
Вътрешната система за
финансово управление
и контрол. Протоколи
от заседанията на
работните групи

01.12.2015

III.1.2.1.
Усъвършенстване на
политиките по
отношение
разпореждането и
управлението на имоти
- държавна собственост
на територията на
област Перник

01.12.2015

III.1.2.2.Поддържане
на актуалността на
Регистъра на имотите–
държавна собственост
под управление на
Областния управител
III.1.2.3. График за
проверки и оглед на
имотите - държавна
собственост на
територията на област
Перник– протоколи,
доклади, CD от
проверките
III.1.2.4. Проверка на
договорите за отдаване
под наем на имотидържавна собственост.

01.12.2015

III.1.2.5. Процедура по
изготвяне на проект и

01.12.2015

01.12.2015

01.12.2015

брой
актуализирани
вътрешни
правила и
документи

брой
актуализирани
вътрешни
правила и
документи

0%

100%

50%

100%

Оптимизирани
бюджетни разходи

50%

100%

Осъществен мониторинг
на имотите – държавна
собственост на
територията на
областта, които се
управляват от
Областния управител

брой проверки и
огледи

брой проверки и
огледи

20%

100%

Оптимизиране на
разходите за
поддържане и
управление на
имотите– държавна
собственост
Изготвен проект за
конструктивно

брой проведени
договори

брой проведени
договори

0%

100%

0 проект

1 проект

Оптимизирани
бюджетни разходи

Оптимизирани
бюджетни разходи

Енергийна стратегия
на Република
България 2020 г.

III.1.3. Контрол по
организиране на
дейностите по
поддържането на
инфраструктурата и
държавната граница и
ГКПП Стрезимировци

Наредба за ГКПП

III.1.4. Организиране на
дейности по защита при
бедствия и ОМП

Стратегия за
национална
сигурност на
Република България

СМР за конструктивно
укрепване на сградата
на бившия Синдикален
дом
III.1.4.6.. Изготвяне на
енергийно обследване
на адм. сграда пл. „Св.
Иван Рилски” № 1б

укрепване на сградата
на бившия Синдикален
дом

0%

100%

01.12.2015

Изготвено енергийно
обследване

0%

100%

III.1.4.7..
Площообразуване,
нанасяне в СГКК,
издаване на схеми и
изготвяне на нови АДС
за сградата на пл. “Св.
Иван Рилски” № 1Б и
на бившия Синдикален
дом
III.1.4.8. Повишаване
на енергийната
ефективност чрез
подмяна на
съществуващата
алуминиева дограма
III.1.3.1. Проверки по
състоянието на:
инфраструктурата и
чистотота в зоните на
ГКПП; националното
знаме и изображението
на герба на РБ в зоните
на ГКПП; надписите
обозначаващи
държавната граница.

01.12.2015

Изготвено
площообразуване,
издадени актуални
скици и актове за
собственост на
новообразуваните
обекти.

0%

100%

01.12.2015

100% подменена
дограма от оставащата
за подмяна

0% подменена
дограма

100% подменена
дограма

01.12.2015

Извършени проверки и
изготвени констативни
протоколи и доклади.

брой проверки

брой проверки

0%

100%

III.1.4.1.
Организиране на
тренировки и
контролни проверки и
оказване на помощ на
общините в областта по
ОМП.

01.12.2015

Създадени
предпоставки за
оптимизиране на
защитата на
населението и
имуществото в областта
при бедствия и
подготовка за отбрана
и организиране на ОМП
чрез провеждане
тренировки и
контролни проверки

3 брой
тренировки и 2
контролни
проверки

12 брой
тренировки и 5
контролни
проверки

25%

100%

40%

100%

III.1.4.2. Организиране
и планиране работата
на Областния съвет по
сигурност. Брой
заседания, протоколи.
Документи за
дейностите

01.12.2015

III.1.4.3. Организиране
и планиране на
дейностите на Щаба за
изпълнение на
Областния план за
защита при бедствия.
Брой заседания,
протоколи. Документи
за дейностите

01.12.2015

Създаване на
предпоставки за
оптимизиране на
защитата на
населението и
имуществото в областта
при бедствия и
подготовка за отбрана
и организиране на ОМП
Създаване на
предпоставки за
оптимизиране на
защитата на
населението и
имуществото в областта
при бедствия

1 брой заседаниe

2 броя заседания

50%

100%

1 брой редовно
заседание и 10
броя извъредни
заседания

3 броя
заседания

