УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-21/14.02.2018 г.
НА ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Цели на администрацията за 2018 г.

Наименование на администрацията: Областна администрация Перник
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Цели за 2018 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2018 г./

Очакван резултат

Индикатор за
изпълнение
Индикатор
Индикатор
за текущо
за целево
състояние
състояние

I. Реализиране на
програмата за управление на правителството за стабилно
развитие на регионално ниво
I.1. Съдействие в
планирането и организирането на заседания
та на Регионалния
съвет за развитие на
Югозападния район
I.2. Ефективна координация и партньорства
с други администрации
в Югозападния район

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

Програма за управление на правителството за
на Република
България за периода 2017-2021
Национална програма за развитие:
България 2020

I.1.1. Участие в засе- 01 – 06
данията на Регионалния съвет на Югозападния район
I.1.2. Приемане на
06
годишен доклад за
наблюдение и изпълнение на РПР на ЮЗР
2014-2020

Национална страте
гия за регионално
развитие на
Република България за 2012-2022

I.2.1. Предоставяне
01 – 12
на информация,
обмен на опит и добри практики между
областните и общински администрации
Индикативна прог- от Югозападния
Стр. 1 от 14

Активно участие в
три заседания на
РСР на ЮЗР.

1
заседание

3
заседания

Приет доклад

0 приети
доклади

1 приет
доклад

Ефективна координа- 1
ция и партньорства, предложеобмен на опит и доб- ние
ри практики.
Направени предложения

2
предложения

рама за дейността
на РСР на ЮЗР

I.3. Реализиране на
ефективно председателство на Областния
съвет за развитие на
област Перник

Регионален план
за развитие на
Югозападен
Район
2014-2020
Областна стратегия за развитие на
област Перник
2014-2020
План за дейността
на Областния
съвет за развитие
на област
Перник

II. Активна политика
при изпълнението на
регионалните политики и целите на Областната стратегия за
развитие 2014-2020

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

II.1. Активна политика по изпълнението на
СЦ 1 „Достъпност и
мобилност“
II.2. Активна политика по
по изпълнението на
СЦ 2 „Интелигентно и
устойчиво икономическо развитие“

Областна стратегия за развитие на
област Перник
2014-2020
Оперативна програ
ма „Иновации и
конкурентноспособ
ност“ 2014-2020
Национална страте
гия за социалните
услуги
Областна стратегия за развитие на
социалните услуги

район
I.3.1. Организиране 01
и провеждане на две
заседания на Област-;
ния съвет за развитие на област Перник
I.3.2. Мониторинг
04
върху общинските
планове за развитие
и съответствието им
с Областната стратегия за развитие на
област Перник
2014-2020
I.3.3. Актуализация
04
на
Областната стратегия
за развитие на
област Перник
2014-2020
II.1.1. Предприема01
не на мерки по изпълне
нието на СЦ 1 „Достъпност и мобилност“
чрез:
1. Провеждане на
заседания на Областната комисия по
транспорт
2. Организиране
01
на контролни
проверки на териториите на 6-те общини
и провеждане
на две заседания на
Областната комисия
по безопасноСтр. 2 от 14

– 12

Приети две решения

0 решения

– 06

Отчети на общините 0 отчети
за изпълнението на
общинските планове
за развитие и съответствието им с Областната стратегия за
развитие

6 отчета

– 12

Актуализирана
Областна стратегия
за развитие на
Област Перник

1
актуализация

– 12

Проведени две засе- 6 приети
дания и приети седем решения
решения на Областна
та комисия по транспорт

7 приети
решения

– 12

Протоколи с конста
тации от проверките

2
контролни
проверки
по
документи
6
контролни
проверки

0
актуализации

1
контролна
проверка
по
документи
6
контролни
проверки

2 решения

II.3. Активна политика
по изпълнението на
СЦ 3 „Качество на живота“
II.4. Активна политика
по изпълнението на
СЦ 4 „Устойчиво развитие и опазване на
околната среда“

ст на движението по
Национална стратег пътищата в област
гия за младежта
Перник
2012-2020
II.2.1. Предприемане 01 – 12
на мерки по изпълнеНационален план нието на СЦ 2 „Интеза изпълнение на лигентно и устойчиво
Европейската
икономическо развигаранция за млатие“ чрез организира
дежта
не на информационни събития, форуми и
Областен план за срещи под патронажа
младежта
на Областния управител
Национална страте II.2.2. Оглед и зап01 – 12
гия за учене през риходяване на инвесцелия живот
тициите във ВиК
активите – публична
Областна стратегия държавна собственоза подкрепа за
ст
личностното развитие на децата и
учениците в
област Перник
2017-2019
Национална стратегия на Република България за
интегриране на
ромите 2012-2020

II.3.1. Извършване на 01 – 12
мониторинг, подкрепа и контрол при
Стратегия за инте- изпълнението на СЦ3 „Качество
грация на ромите „Качество на живота“чрез чрез
в област Перник
чрез провеждане на
2013-2020
заседания на Комиси-

Стр. 3 от 14

Проведени две събития за изпълнение
на заложените в
ОСР цели във връзка
със СЦ 2 „Интелигент
но и устойчиво иконо
мическо развитие“

Назначена комисия,
извършен оглед на
направените във
ВиК активите – публи
чна държавна собственост инвестиции,
изготвен,
подписан и утвърден
предавателно – приемателен протокол,
заприходяване на
инвестициите в
баланса на ОА
Перник

на място
1
заседание
0 събития

на място
2
заседания
2 събития

брой
документи/
счетоводни
записи

брой
документи/
счетоводни
записи

Проведени три засе- 0 приети
дания и приети три
решения
решения на Комисията по заетост

3 приети
решения

Закон за енергийната ефективност

ята по заетост, орга- 01 – 12
низиране и участие в
срещи и събития,
Национална прог- свързани със здраверама за енергийна опазването, образова
ефективност на
нието, социалните
многофамилни
дейности, културата,
жилищни сгради
младежта и спорта
03 – 06
Национална програма за
енергийна
ефективност
Оперативна
програма
„Околна среда“
2014-2020
Закон за водите
Наредба за условията и реда за
осъществяване на
техническата и
безопасната експлоатация на
язовирните стени
и на съоръженията
към тях, както и
на контрол за
техническото им
състояние

II.3.2. Институцио01 – 12
нална 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

Стр. 4 от 14

Проведени две срещи 0 срещи/
и участие в събития, събития
свързани със здравеопазването, образова
нието, социалните
дейности, културата,
младежта и спорта
Изпълнение на зало- 0 отчети
жените цели в Областния план за младежта и в Областната стратегия за
подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в
област Перник
2017-2019 г. чрез
мониторингови отчети за изпълнението
на общинските стратегии и планове и
съответствието им с
Областната стратегия

2 срещи/
събития

Проведено едно засе- 0 приети
дание на Областния решения,
съвет за сътрудничес- 0 докладитво по етнически и
0%
интеграционни въпроси.
Приет мониторингов
доклад за Областната
стратегия за интеграция на ромите

1 прието
решение,
1 доклад100%

6 отчета

Закон за военните II.3.3. Оптимизиране 01 – 12
паметници
на институционалното взаимодействие
за постигане на ефективна държавна политика по отношение на
военните паметници
в област Перник
II.4.1. Извършване на 01 – 12
мониторинг, подкрепа и контрол при изпълнението на СЦ 4
„Устойчиво развитие
и опазване на околната среда“ в сферата на околната среда,
ЕЕ, ВЕИ, ВиК, управлението на отпадъци,
интелигентно градско
развитие
II.4.2.
01 – 12
Окомплектоване,
съхраняване
и поддържане на
актуалността
на нормативно
изискуемата докумен
тация за язовирните
стени и съоръженията към тях по
Наредбата

Стр. 5 от 14

Поддържане актуал- вписванияността на Областния 0%
регистър на военните
паметници

вписвания100%

Проведено едно засе- 0
дание на Съвета за
заседания
устойчиво енергийно
развитие

1
заседание

Ефективна координация и контрол върху
техническото състояние за осигуряване
на безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях в
област Перник

брой
предадени
протоколи,
досиета

брой
предадени
протоколи,
досиета

II.4.3.
01 – 12
Назначаване на
междуведомствена
комисия и извършва
не на проверка на
проводимостта на
речните легла в
в област Перник
извън урбанизирани
територии.
Планиране и изискване на средства за
превантивни дейности
II.4.4. Осъществява- 01 – 12
не на координация с
общините на територията на областта,
организиране на
информационни събития по Националната
програма и ресурсно
обезпечаване на задълженията на Областния управител по
реализирането й.
Контролна дейност.
Участие в приемателни комисии за изготвената документация,
съставяне на досиета
и архивирането им

Стр. 6 от 14

Заповед на Областния управител.
Утвърден график за
проверките.
Протокол от извършените проверки.
Доклади, докладни
записки и писма за
изискани средства
за превантивни дейности

брой
извършени
проверки

брой
извършени
проверки

брой
изготвени
документи
за
изискване на
финансира
не

брой
изготвени
документи
за изискване
на
финансира
не

Поддържане актуалността на регистъра
на подписаните договори.
Публикации

брой
вписвания

брой
вписвания

брой
публикации

брой
публикации

Изготвени
протоколи/досиета/
документи

брой
изготвени
протоколи/
досиета/
документи

брой
изготвени
протоколи/
досиета/
документи

II.4.5. Институционална
02 – 12
на подкрепа за разре
шаване на проблеми
в областта на земеделието и животновъдството чрез провеждане на две заседания на Областния
съвет по земеделие и
гори
III. Реализиране на
проекти и национални
програми съгласно
Националния план за
действие по заетостта
за 2018 г.
III.1. Повишаване качеството на работната
сила. Подобряване на
взаимодействието между образователните
институции и бизнеса
и създаване на предпо
ставки за подобряване
условията на труд
III.2. Подобряване на
условията на труд в
ОА Перник
III.3. Реализиране на
принос от страна на
ОА Перник към подобряването на инфрастру
ктурата в област Пер-

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

Национална прог- III.1.1. Създаване на
рама „Старт на ка- временна заетост на
риерата“
младежи с висше
образование. Запознаване с дейностите
на администрацията
за осъществяване на
прехода от образование към заетост
Наредба за студен- III.1.2. Запознаване
тските стажове в
на стажанти с дейнос
държавната адми- тите на администранистрация
цията

02

07

Регионална програ III.1.3. Осигуряване
04
ма за заетост
на заетост на трайно
безработни лица над
50 г. и заетост на
младежи до 29-годишна възраст
Национална прог- III.1.4. Осигуряване 01 – 12
рама за обучение на заетост на хора с
и заетост на хора увреждания
с увреждания

Стр. 7 от 14

Проведени две засе- 0 приети
дания и приети
решения
две решения на Обла
стния съвет по земеделие и гори

2 приети
решения

Реализирана програма „Старт на кариера
та“ в ОА Перник за 2
безработни младежи

1
реализиран
проект –

0
реализирани
проекти –
0%

100%

Реализирани стажан- брой
тски програми в
стажанти
ОА Перник

брой
стажанти

Реализирана Региоброй
нална програма за
безработни
заетост на безработни лица на територията на област Перник

брой
безработни

Реализирана Региона- 1 лицелна програма за зае- 50%
тост на безработни
лица с увреждания
на територията на
област Перник

1 лице100%

ник по линията на
ТГС

Проект „Студентки практики“

Закон за безопасни условия на
труд

III.1.4. Осъществява- 01 – 12
не на ефективно
менторство по
проект „Студентски
Практики“
III.2.1. Планиране и
11
организиране на годишен
шен профилактичен
преглед. План за годишен профилактичен преглед и сключен договор със
Служба по трудова
медицина

Реализиран Проект
„Студентски практики“ в ОА-Перник

Извършени профила- 0
ктични прегледи
извършени
на служителите
прегледи0%

31
извършени
прегледа100%

III.2.2. Разработване 02 – 12
на проект по програма на Агенцията за
хората с увреждания
за отремонтиране на
стаята на дежурните
от Областния съвет
за сигурност

Разработен проект по 0
програма на АХУ
разработен
проект

1
разработен
проект

Подменена дясна
асансьорна уредба.
Изпълнени изискванията на контролните органи

0 одобрен
проект

1 одобрен
проект

1. Музей „Опазване
на материалното и
нематериалното наследство на граовци

0
реализирани
проекта-

2
реализирани през
2018 г.

Проект „Красива
България“

III.2.3. Подмяна на 01 – 12
дясната асаньорна
уредба в сградата
на ОА-Перник при
одобряване
на
проектното
предложение по
Проект „Красива
България“
Програма за транс- III.3.1. Реализиране 01 – 12
гранично сътруднич на 2 проекта:
чество България- 1. Възстановяване на
Сърбия 2014-2020 къща от възрожденСтр. 8 от 14

0 лица0%

2 лица–
100%

IV. Подобряване на
процесите по предоста
вяне на административни услуги и на системата за обратна връзка от потребителите,
намаляване на административната тежест.
Прозрачност и достъпност на информацията
за дейността на администрацията

Оптимизиране на
работните процеси, с
оглед реализиране
приоритетите на
правителството на
местно ниво

IV.1. Повишаване качест
вото на предоставяните административни
услуги, въвеждане
на комплексното адми
нистративно обслужва
не, осигуряване на
ефективен диалог с
потребителите и
максимално улеснен
достъп до информация,
свързана с работата
на администрацията

ски стил;
2. Изграждане на
дребномащабна инфраструктура и
спортни съоръжения
за осигуряване на
физическа достъпност до младежка, образователна и развле
кателна инфраструктура
Пътна карта за
IV.1.1. Създаване на 01 – 12
изпълнение на
предпоставки и пое
Стратегията за
тапно въвеждане на
развитие на дъркомплексното адмижавната админист- нистративно обслужрация 2015-2020 г. ване

за бъдещите поколе- 0%
ния“ с. Кошарево,
община Брезник
2. Локацията на обекта е дворът на
ПГЕМП „Христо Ботев“
в гр. Перник

проекта100%

Реализиране на
обмен на данни по
електронен път с две
администрации

обмен на
данни с 0
администрации –
0%

обмен на
данни с 2
администрации 100%

Наредба за административното
обслужване

Анализ и отчетност
на механизмите за
обратна връзка от
потребителите

брой
гласувания
сигнали,
жалби и
анкети

брой
гласувания
сигнали,
жалби и
анкети

Въведени е-услуги

брой
е-услуги

брой
е-услуги

Въведен електронен
обмен

обмен на
документи
0%

обмен на
документи
25%

IV.1.2. Анализ на ме- 01 – 12
ханизмите за обратна
връзка от потребителите с оглед повиша-;
ване на нейната
ефективност,
устойчивост и достоверност. Въвеждане
на нови механизми.
Закон за
IV.1.3. Въвеждане на 01 – 12
електронното
електронни
управление
административни
услуги
Наредба за общите IV.1.4.Въвеждане на 01 – 12
изисквания към
електронен обмен на
информационните документи между
системи, регистри- администрациите
те и електронните
административни
услуги
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Номенклатура на
делата със срокове
за съхранение в
ОА – Перник

IV.1.5. Системност в 01 – 12
текущото окомплектоване и съхраняване
в Деловодството и
ежегодното архивиране на документите в Деловод
в Архива на ОА
Перник

Текущо окомплектова. брой
не и съхраняване в
архивиДеловодството и еже- рани
годно архивиране на преписки/
документите в Архи- документи
ва на ОА Перник

брой
архивирани
преписки/
документи

Закон за достъп
до обществена
информация

IV.1.6. Поддържане
01 – 12
актуалността на
публикуваните регистри в отворен формат
на интегрираната
онлайн платформа
htpp://opendata.
government.bg/

Актуални информаброй
ционни масиви и
публикаресурси със свободен ции
достъп в отворен
формат

брой
публикации

Закон за админист- IV.1.7. Попълване на 01 – 12
рацията
необходимата информация в Интегрираната информационна
система на държавната администрация –
ИИСДА

Поддържане на актуална информация в
системата в реално
време

0 публикуван отчет
и 0 публикувана
самооценка – 0%

1 публикуван отчет
и 1 публикувана
самооценка – 100%

Обща рамка за
оценка (CAF)

Усъвършенстване на
дейността на
ОА Перник чрез
реализиране на мерките към Плана за
действие по CAF

общ брой
мерки/
реализира
ни мерки0%

общ брой
мерки/
реализиран
и мерки100%

IV.1.8. Осигуряване
ефективността
на система CAF в администрацията
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01 – 12

V. Превенция и противодействие на корупцията. Повишаване
ангажираността на
служителите за
спазване на етични
стандарти.Участие на
гражданите в управленските процеси.
Оптимизиране на
институционалната и
антикорупционната
среда

Оптимизиране на
работните процеси, с
оглед реализиране
приоритетите на
правителството на
местно ниво

VI. Осигуряване на
Оптимизиране на
оптимална среда
работните процеси, с
за организационнооглед реализиране
техническата подготов- приоритетите на
ка на
правителството на
частични избори и
местно ниво
референдуми
VII. Подобряване на
Осигуряване на
организацията по от- териториална цялост и
бранително–мобилинезависимост на
зационна
страната
подготовка на
на населението

Закон за
противодействие
на корупцията и за
на незаконно
придобитото
имущество

V.1. Ефективност
01 – 12
на дейността на Обла
отнемане
стния съвет „Антикорупция“ и
изготвяне на годишни планове и отчети.
Ефикасност на взаимодействието между
институциите, неправителствения сектор
и средствата за масово осведомяване и
противодействие на
корупцията.
Системност в прилага
нето на политика на
нетърпимост при противодействие на корупцията.
Контрол за спазване
на етичните норми
от служителите

Проведени две заседания на Областния
съвет, изготвен отчет
за изпълнение на анникорупционните
мерки за 2017 г.,
изготвен План за действие на Обществения съвет „Антикоруп
ция“ за 2018 г., публикации на електронната страница на ОА
Перник и в
местни информационни източници.

0
заседания,
0 отчети,
0 планове,
0 публикации,
0

2
заседания,
1 отчет,
1 план,
2 публикации,
1

Изборен кодекс

VI.1. Подобряване
03 – 12
на работния процес
по организационнотехническото обезпечаване на частични избо
ри и референдуми

Създадени
оптимални условия
за нормално протичане на референдуми

брой
заповеди,
писма,
указания,
протоколи

брой
заповеди,
писма,
указания,
протоколи

Закон за отбраната
и въоръжените
сили на Република
България

VII.1. Организиране и планиране на
работата на Областния съвет по сигурност
Стратегия за наци- VII.2. Организираонална сигурност не на тренировки и
на
контролни проверки
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01 – 12

01 – 12

Брой заседания,
0
протоколи. Докумен- заседания,
ти за дейностите
0
протоколи0%
Брой тренировки.
0 трениров
Документи за дейно- ки,
стите
0

2
заседания,
2
протокола100%
12
тренировки
2

Република
България

VIII. Подобряване на
организацията на
защитата на
населението при
бедствия и аварии и
опазване на
обществения ред

Провеждане на
ефективна защита на
населението при
бедствия, аварии и
опазване на
обществения ред

Указания на
Междуведомствения съвет по
отбранителна
индустрия и
сигурност на
доставките
Закон за
защита при
бедствия
Областен план за
защита при
бедствия
Национален план
за
противодействие
на тероризма
Областен план за
противодействие
на тероризма

и оказване на помощ
на общините в областта по ОМП
VII.3. Актуализира01 – 12
не на Военновременния план и приложенията му

контролни
проверки –
0%
Актуализиран план и 0
приложения
актуализации –
0%

контролни
проверки –
100%
1
актуализация –
100%

VIII.1. Организира01 – 12
не и планиране на
работата на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
VIII.2. Организира01 – 12
не и планиране на
дейностите на
Областния щаб
за изпълнение на областния план за
защита при бедствия
и за взаимодействие
с националния и с
общинските щабове
VIII.3. Провеждане
02 – 05
на обучение за
противодействие на
тероризма на служителите в администрацията

Брой заседания,
0
протоколи. Докумен- заседания,
ти за дейностите
0
протоколи0%

3
заседания,
3
протокола100%

Брой тренировки,
протоколи.
Документи за дейностите

0
тренировки
0
протоколи0%

2
тренировки
2
протокола100%

Проведено обучение

брой
обучени
служители

брой
обучени
служители
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IX. Осигуряване на
публичност и повишена координация между
институциите

Оптимизиране на
работните процеси, с
оглед реализиране
приоритетите на
правителството на
IX.1. Ефективни парт- местно ниво
ньорства с териториалните звена на централната администрация,
местните власти, неправителствения сектор и бизнеса и оптимизиране на административния контрол.
Осигурена публичност
и повишена прозрачност на дейността
чрез публикации в
регистрите и на
страницата на ОА
Перник
Повишена координация при реализирането на националната
политика на местно
ниво и проведени
ежемесечни срещи с
ръководителите на
териториалните звена
X. Усъвършенстване
Ефективно
на планирането и на
управление на
програмното и ориен- държавната
тирано към резултати- собственост
те бюджетиране.
Ефективно, ефикасно
и икономично управле

Общи правила за
подобряване дейността на областните администрации

IX.1.1 Координация
01 – 12
и контрол на актовете и дейността на
ръководителите на
териториалните звена на централната
администрация
IX.1.2. Провеждане
02 – 12
на изнесени приемни
дни на Областния
управител в общините Радомир, Брезник,
Трън, Земен и Ковачевци. Брой протоколи
IX.1.3. Проверка за
01 – 12
законосъобразност
на актовете на кметовете и общинските
съвети.

IX.1.4. Поддържане
01 – 12
на актуалността на
електронния регистър за върнатите и
оспорени решения
на общинските съвети
Вътрешна система X.1.1 Ефективен и
за финансово уп- ефикасен контрол за 01 – 12
равление и контнамаляване и отстрарол на ОА Перник няване на вътрешни
рискове, препятстващи дейността на ОА
Перник
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Проверени
отчетни форми

брой
отчетни
форми

брой
отчетни
форми

Проведени изнесени
приемни дни

0 приемни
дни,
0
протоколи0%

5 приемни
дни,
5
протокола100%

Ефективност
на контрола и прилагането на нормативната уредба и отчетен брой потвърдени
заповеди на Областния управител

брой
указания и
потвърдени
заповеди

брой
указания и
потвърдени
заповеди

Актуален електронен брой
Регистър на върнати- публикате и оспорени реше- ции
ния на общинските
съвети

брой
публикации

Проведени
най-малко две заседа
ния на Комитета за
наблюдение на риско
вете в ОА Перник

2
заседания,
2
протокола/
документи100%

0
заседания,
0
протоколи/
документи0%

ние на собствеността
и финансите
X.1. Плановост и
системност на контрола за идентификацията, определяне
нивото на рисковете
и предприемането на
коригиращи действия,
с цел спазване
на принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност
X.2. Усъвършенстване на политиките по
отношение управление
то и разпореждането с
имоти – държавна собственост на територията на област Перник в
управление на Областен управител

Стратегия за
X.2.1. Усъвършенстване
01на
–
управление на
политиките на ОА
риска в ОА Перник Перник по отношение
управлението и
Риск-регистър
разпореждането на
имоти – държавна
Закон за държав- собственост на терината собственост
торията на област
Перник – в управлеПравилник за
ние на Областен упприлагане на
равител
Закона за държав- X.2.2. Ефективен и
01 –
ната собственост
ефикасен контрол
върху договорите за
Вътрешни правила отдаване под наем
при управление и на имоти-държавна
разпореждане с
собственост в
имоти и вещи –
управление на
държавна собстве- Областен управител
ност в ОА- Перник X.2.3. Поддържане
01 –
на актуалността на
Регистъра на имотите
- държавна собственост в управление на
Областен управител
X.2.4. Предприема01 –
не на действия по
управлението и поддържането на
бившия Синдикален
дом в гр. Перник
X.2.5. Актуализира01 –
не на споразумението с обитателите на
сградата на пл. „Св.
Иван Рилски“ №1
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12

Реализиране на политики по посока управ
ление на собственост
та с грижата на добър стопанин

брой искания до общини и до
централни
органи на
държавна
власт

брой
искания до
общини и
до
централни
органи на
държавна
власт

12

Оптимизиране на раз
ходите за поддържане и управление на
имотите – държавна
собственост

брой прове
рени
договори,
изготвени
доклади и
докладни

брой
проверени
договори,
изготвени
доклади и
докладни

12

Оптимизирани бюджетни разходи

брой
вписвания

брой
вписвания

12

Управление на обекта с грижата на добър стопанин

брой
документи/
вписвания

брой
документи/
вписвания

12

Оптимизиране разходите на ОА-Перник
по управлението и
поддръжката в сградата

0
актуализирани
споразуме
ния

1 актуализирано
споразумение

