УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №РД - 8 от 15.01.2021 Г.
НА ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Цели на администрацията за 2021 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Перник

Цели за 2021 г.

I. Осигуряване на
оптимална среда за
организационнотехническата
подготовка на изборите за народни
представители за
Народно събрание и за
изборите за президент
и вицепрезидент на
Република България

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец
през 2021г ./

Изборен кодекс
Указания на ЦИК

Осигуряване на
работния процес
ОрганизационноЗакон за
по организационнотехническото и
здравето
техническото и
финансовото
финансово
обезпечаване на
Закон за мерките обезпечаване на
изборния процес
и действията по изборния процес
време на
извънредно
положение
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януаридекември

Очакван
резултат

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

Създадени
оптимални
условия
за нормално
протичане на
изборните
мероприятия и
осъществяване
дейността на
организационно
техническия екип
на ОА Перник

брой
заповеди,
писма,
указания,
протоколи

брой
заповеди,
писма,
указания,
протоколи

II. Реализиране на
програмата за
управление
на правителството за
стабилно развитие на
регионално ниво

II.1. Съдействие в
планирането и
организирането на
заседанията на Регионалния
съвет за развитие на
Югозападния район

Програма за
управление на
Правителството
на Република
България за
периода
2017-2021 г.

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

Национална
програма за
развитие :
България
2030

II.1.1 Участие в
заседания на
РСР на ЮЗР

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България
2012-2022 г.
Индикативна
програма за
дейността на РСР
на ЮЗР

II.2.Планиране и
организиране на
заседание на Областния
съвет за развитие на
Област Перник

Интегрирана
териториална
стратегия за
развитие на РСР
на ЮЗР за
периода
2021 – 2027 г

Page 2

Януари декември

Ефективно участие
на заседанията на 0 заседания 4 заседания
РСР на ЮЗР

програма за
дейността на РСР
на ЮЗР

II.2.Планиране и
организиране на
заседание на Областния
съвет за развитие на
Област Перник

Интегрирана
териториална
стратегия за
II.2.1 Организиране
развитие на РСР и провеждане на
на ЮЗР за
заседание на ОСР на
периода
Област Перник
2021 – 2027 г
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Януари декември

Приети решения

0 решения

1 решение

III. Ефективно
изпълнение на целите
на Интегрирана
териториална стратегия
за развитие на ЮЗР за
планиране от ниво 2 за
периода 2021 – 2027 г.

III.1. Активна политика
по изпълнението на
П1 "Насърчаване на
иновативен и
интелигентен
икономически преход"

ПМС №16/
31.11.2020 г.

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

III.1.1. Окончателно
документално
финализиране на
РМС №65/
процедурите във
31.11.2020 г.
връзка с изградения
януари - юни
довеждащ авариен
Сключен договор
водопровод от с.
с АВиК - Перник
Мало Бучино до
Перник

Закон за
счетоводството
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Издадени
разрешения за
строеж
Въвеждане в
ескплоатация на
обекта

Брой
Брой
документи/
документи/ счетоводни
счетоводни
записи
записи

III.1.2. Оглед и
заприходяване на
инвестициите във
ВиК активи публична държавна
собственост
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януари –
декември

Назначена комисия,
извършен оглед на
направените ВиК
инвестиции в
активи - публична
държавна
собственост.
Брой
Брой
Изготвен и
документи/ документи/
подписан
счетоводни счетоводни
предавателнозаписи
записи
приемателен
протокол и
заприходяване на
инвестициите в
баланса на ОА
Перник

III.1.3.
Предприемане на
мерки по
изпълнението на П1
Интегрирана
"Насърчаване на
териториална
иновативен и
стратегия за
интелигентен
развитие на РСР
икономически
на ЮЗР за
преход" чрез
периода
организиране на
2021 – 2027 г
информационни
събития, форуми и
срещи под
патронажа на
областния
управител

Закон за
енергийната
ефективност

0 събития

1 събитие

III.1.4. Извършване
на мониторинг,
подкрепа и контрол
при изпълнението
Проведени
на П1 Цел 1.1.4
заседания на
юни-декември
0 заседания 1 заседание
„Преход към
Съвета за устойчиво
неутрална по
енергийно развитие
отношение на
климата
икономика“
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Национална

януари декември

Проведено събитие
за изпълнение на
П1 "Насърчаване на
иновативен и
интелигентен
икономически
преход"

III.1.5.
Осъществяване на
координация с
общините на
Национална
територията на
програма за
област Перник по
енергийна
повод
ефективност на
реализираните
многофамилни
проекти по
жилищни сгради
Енергийна
ефективност;
осъществяване на
контролна дейност
на процеса; участие
в приемателни
комисии; съставяне
на досиета и
архивирането им

Събиране,
актуализиране и
Програма за
обобщаване на
енергийна
данни за целите на
ефективност на
изпълнението на
област Перник за
Програмата за
периода 2020енергийна
2030 г.
ефективност 20202030 г.
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януаридекември

януаридекември

8
62
Архивирани
архивирани архивирани
досиета; участие в
досиета/57 досиета/62
ДПК
ДПК
ДПК

Актуализирани
данни в Програма
за енергийна
0%
100 %
ефективност на актуализира актуализира
област Перник за
ни данни
ни данни
периода 2020-2030
г.

III.1.6.
Институционална
подкрепа за
Закон за
разрешаване на
собствеността и
проблеми в
ползването и
областта на
ползването на
земеделието и
земеделските животносъдството и
земи
чрез провеждане на
заседания на
Областния съвет по
земеделие и гори

януаридекември

Проведени
0 заседания 1 заседания
заседания и приети
решения на
Областния съвет по
земеделие и гори 0 решения 1 решение

януаридекември

Разработена и
утвърдена
0
Програма за
1
разработен
опазване,
разработен
и програми
устойчиво ползване
а програма
и възстановяване
на почвите за
област Перник

Закон за почвите
Национална
Разработване на
програма за
Програма за
опазване,
опазване, устойчиво
устойчиво
ползване и
ползване и
възстановяване на
възстановяване почвите за област
функциите на
Перник
почвите 20202030 г.
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Закон за
ветеринарномедицинската
дейност

III.2. Активна политика
по изпълнението на П2
"Съхраняване и
развитие на човешкия
капитал чрез
осигуряване на достъп
до качествени услуги"

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

III.1.7.
Институционална
подкрепа за
разрешаване на
проблемите в
областта на
епизоотичните
въпроси чрез
провеждане на
заседания на
Областната
епизоотична
комисия

III.2.1. Извършване
на мониторинг,
подкрепа и контрол
при изпълнение на
П2 „Съхраняване и
развитие на
човешкия капитал
Закон за
чрез осигуряване на
насърчаване на
достъп до
заетостта
качествени услуги“
чрез провеждане на
заседания на
Комисията по
заетост към ОСР
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януаридекември

януаридекември

Брой
Проведени
проведени
заседания и приети заседания
решения на
Областната
епизоотична
комисия
Брой взети
решение

Поведени
заседания и приети
решения на КЗ към
ОСР

Брой
проведени
заседания

Брой взети
решение

0 проведени
4
заседания проведени
заседания
0 взети
решения

4 взети
решения

Национална
стратегия за
младежта 2030 г.
Национален
план за
изпълнение на
европейската
гаранция за
III.2.2. Организиране
младежта
и/или участие в
срещи и събития,
свързани със
здравеопазването,
Областен план за образованието,
младежта
социалните
дейности,
Областната
културата,
стратегия за
младежта и спорта
подкрепа на
личностното
развитие на
децата и
учениците в
област Перник
2020-2022 г.

ПМС
№100/08.06.201
8 .(изм. и доп. с
ПМС№259/14.10
.2019 г.)

Закон за
предучилищното
и училищно
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януаридекември

януаридекември

Организирани
събития и/или
взето участие в
събития

0 събития

Изпълнение на
заложените цели в
Областния план за
младежта и
Областната
стратегия за
подкрепа на
0 доклада
личностното
развитие на децата
и учениците в
област Перник 20202022 г.

1 събитие

6 доклада

област Перник
2020-2022 г.

ПМС
№100/08.06.201
8 .(изм. и доп. с
ПМС№259/14.10
.2019 г.)

Изготвена
междинна оценка
за изпълнение на
Областната
стратегия за
1 междинна
0 междинни
м. декември
подкрепа на
оценка
оценки
личностното
развитие на децата
и учениците в
област Перник 20202022 г.

Закон за
предучилищното
и училищно
образование
Национална

януаридекември
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Изпълнение на
дейностите по
Механизма за
съвместна работа
на институциите по
обхващане,
включване и
0 заседания 2 заседания
предотвратяване на
отпадането от
образователната
система на деца и
0 доклада 2 доклада
ученици в
задължителна
предучилищна и
училищна възраст
чрез провежданена
заседания

Закон за
социалното
подпомагане

III.2.3.
Институционална
подкрепа за
пълноценно
социално
включване на
ромите в Област
Перник чрез
прилагане на мерки
и контрол върху
изпълнението на
Стратегията за
интеграция на
ромите в Област
Перник

III.2.4. Разработване
Национална
и приемане на нова
стратегия на
Областна стратегия
република
за интеграция на
България за
ромите в област
приобщаване и
Перник
участиена
2021-2028 г.
ромите 20212030 г.
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Януаридекември

Януаридекември

Провеждане на
1
заседание на
0 проведени проведено
Областния съвет по
заседания заседание
сътрудничество по
етническите и
интеграционни
въпроси

Разработена и
приета на ОСР нова
0
областна стратегия стратегичес
1
за интеграция на
ки
стратегичес
ромите в област
документа ки документ
Перник
2021-2028 г.

III.2.5.
Оптимизиране на
институционалното
Закон за хората с взаимодействие по
увреждания
въпросите, касаещи
защита правата на
хората с
увреждания

Закон за
военните
паметници

III.2.6. Поддържане
на
междуинституциона
лно взаимодействие
за постигане на
ефективна и
ефикасна политика
по отношение на
военните
паметници в област
Перник
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Януаридекември

1
Провеждане на 0 проведени
проведено
заседания на
заседания
заседание
Областния съвет за
хората с
увреждания

януари –
декември

Поддържане
актуалността на
Областния регистър
0%
на военните
вписвания
паметници

100 %
вписвания

III.3. Активна политика
по изпълнението на П 3
"По-добре свързан и
устойчив район"

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

Закон за
безопасно
движение по
пътищата

III.3.1.Предприеман
е на мерки по
изпълнението на П
3 "По-добре свързан
и устойчив район"
чрез
провеждане на
заседания на
Областната комисия
по транспорт

Национална
стратегия за
подобряване
безопасността на
движението по
пътищата на
Република
България
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януари –
декември

Проведени
заседания с приети
0 заседания 1 заседания
решения на
с приети
с приети
Областната
решения
решения
комисия по
транспорт

III.3.2.
Предприемане на
мерки по
Национална
изпълнението на П
стратегия за 3 "По-добре свързан
подобряване
и устойчив район"
безопасността на чрез провеждане на
движението по
заседания на
пътищата на Областната комисия
Република
по безопасност на
България
движението по
пътищата в Област
Перник
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януари –
декември

Проведени
заседания с приети
0 заседания 4 заседания
решения на
с приети
с приети
Областната
решения
решения
комисия по
безопасност на
0 публични 2 публични
движението по
инициативи инициативи
пътищата в Област
Перник

0
1
разработен разработен
и програми а програма
и планове
с план за
изпълнение
Разработване на
0
то й
Областна програма разработен
и план за БДП в
отчет за
1
Област Перник за изпълнение разработен
2021 г.
на
отчет за
дейността изпълнение
за
на
предходнат дейността
а година
за 2020 г.

План-програма
за 2021 за
изпълнение на
Областната
политика по БДП
Годишен доклад
по изпълнение
на Областната
политика по БДП
за 2020 г.
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Наредбата за
условията и реда
за
осъществяване
на техническата
и безопасната
експлоатация на
язовирните
стени и
съоръженията
към тях, както и
на контрола за
техническото им
състояние

III.3.3.Окомплектова
не, съхраняване и
поддържане
актуалността на
нормативноизискуемата
документация за
язовирите и
съоръженията към
тях по Наредбата за
условията и реда за
осъществяване на
техническата и
безопасната
експлоатация на
язовирните стени и
съоръженията към
тях, както и на
контрола за
техническото им
състояние
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януари –
декември

Ефективна
координация и
контрол върху
техническото
състояние за
0 броя
осигуряване на
предадени
безопасната
протоколи
експлоатация на
язовирите и
съоръженията към
тях в Област Перник

25 броя
предадени
протоколи

III.3.4. Планиране и
изискване на
средства от
Междуведомствена
та комисия за
възстановяване и
подпомагане към
МС за превантивни
дейности относно
проводимостта на
речните легла в
предварително
набелязаните
участъци в извън
Закон за водите
урбанизирани
територии в област
Перник

III.3.5 Изготвяне на
проект за
почистване на
участък от река
Струма, намиращ се
извън урбанизирана
територия на гр.
Перник, кв. „Бела
вода“ до гр.
Батановци в
продължение на
1200 м.
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януари –
декември

Януаридекември

Възстановена
проводимост на
речните легла в
извън
урбанизираните
територии

0 участъци 12 участъка
от речни
от речни
легла
легла

Изготвен проект за
0 изготвени 1 изготвен
почистване на
проекти
проект
речното легло

Параграф 4 по
ПЗР на ЗСПЗЗ

IV. Реализиране на
проекти и национални
програми, съгласно
Националния план за
действие по заетостта
за 2021 г.
IV.1. Повишаване
качеството на работната
сила. Подобряване на
взаимодействието
между образователните
институции и бизнеса и
създаване на
предпоставки за
подобряване условията
на труд

Поддържане на
балансирано,
устойчиво,
интегрирано
териториално
развитие

III.3.6. Изготвяне и
утвърждаване на
Помощен план на
новообразуваните
имоти в община
Перник и община
Трън

IV.1.1. Създаване на
временна заетост на
младежи с висше
образование.
Запознаване с
Национална
дейностите на
програма "Старт
администрацията за
на кариерата"
осъществяване на
преход от
образование към
заетост
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януари декември

февруари октомври

Утвърден Помощен
план на
0 утвърдени 1 утвърден
новообразуваните
помощни
помощен
имоти в община
планове
план
Перник и община
Трън

Реализиране на
проект по програма
"Старт на
0
1
кариерата" в ОА- реализиран реализиран
Перник за двама
и проекти
проект
безработни
младежи

Регионална
програма по
затост

IV.2. Подобряване на
условията на труд и
надграждане на
административния
капацитет

IV.2.1. Осигуряване
на заетост на трайно
безработни лица
над 50 години и
заетост на младежи
до 29 г.

Национална
IV.2.2. Осигуряване
програма за
на заетост на
обучение и
безработни лица с
заетост на хора с
увреждания
увреждания

Национална
програма
"Помощ при
пенсиониране"

юни декември

Реализирана
регионална
0 наети
20 наети
програма за заетост
безработни безработни
на безработни лица
лица
лица
на територията на
област Перник

януари декември

Реализиран проект
по Национална
програма за заетост
и обучение на
безработни лица с
трайни увреждания
на територията на
област Перник

IV.2.3. Създаване на
заетост до
достигане на
януари-март
пенсионна възраст
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2 наети
лица

2 наети
лица
2
реализиран
и проекта

Реализиран проект
0 наети
1 наето
по Национална
безработни безработно
програма "Помощ
лица
лице
при пенсиониране"

IV.2.4. Надграждане
на
административния
капацитет на
Годишен план за
служителите в ОА обучение на
Перник чрез
служителите в
провеждане на
ОА - Перник
съответните
специализирани
обучения

Закон за
безопасни и
здравословни
уловия на труд

януари декември

IV.2.5. Планиране и
организиране на
годишен
профилактичен
преглед. План за
годишен
м. септември
профилактичен
преглед и сключен
договор със Служба
по трудова
медицина
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15
проведени
обучения, в
Повишаване
т.ч. 5
квалификацията на 0 проведени задължител
служителите от ОА - обучения
ни за
Перник
новопостъп
или
държавни
служители

Извършени
профилактични
прегледи на
служителите

0
30
извършени извършени
профилакти профилакти
чни
чни
прегледи - 0 прегледи %
100 %

Наредба за
заплатите на
служителите в
държавната
администрация

IV.2.6. Политика по
увеличаване
доходите на
служителите

януари декември

IV.2.7.Заключителни
дейности по
изпълнение на
предписаните от
РДПБЗН мерки за
безопасна
екплоатация на
сградата:
Предписание на
Проектиране част
РДПБЗН за
ОВК
безопасна
експлоатация на
Изпълнение на част
сградата
ОВК
Интегриране на
противопожарната
система със
системата на
сградата на община
Перник
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Увеличени
заплати на 0
Увеличени
лица от
заплати на
Повишени доходи състава на
лица от
на служителите от ОА-Перник състава на
ОА-Перник
0%
ОА-Перник 100 %

1 сключен
договор

януари декември

Изготвяне,
съгласуване и
подписване на
0 изготвени
договор по проект договори 1 сключено
за проектиране на
споразумен
част ОВК
ие с
Община
Перник

IV.2.8. Текущи
ремонти на
работните
помещения в
сградата на ОА Перник

V.Подобряване на
процесите по
предоставяне на
административни
услуги и на системата за
обратна връзка от
потребителите.
Прозрачност и
достъпност на
информацията за
дейността на
администрацията

V.1.Повишаване на
качеството на
предоставяните
административни

V.1.1. Анализ на
механизмите за
обратна връзка от
Наредба за
потребителите, с
Оптимизиране на административн оглед повишаване
ото обслужване
работните
на нейната
процеси, с оглед
ефективност,
реализиране
устойчивост и
приоритетите на
достоверност
правителството на
V.1.2.Проверка на
местно ниво
наличността и
Закон за
състоянието на
националния
документите в
архивен фонд
учрежденския
архив, условията на
Вътрешни
съхранението и
правила за
опазването им,
дейността на
организиране на
учрежденския унищожаването на
архив
документи с
изтекъл срок на
съхранение
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януари декември

м. януари
м. юни

Извършване на
5
0
планови ремонти в
извършени
извършени
работни
ремонти ремонти помещения
100%
0%

брой
брой
анкетирани анкетирани
Анализ и отчетност потребител потребител
на механизмите
и
и
изготвен
изготвен
доклад
доклад

Изготвен протокол
септемвридекември

Изготвен акт за
унищожаване на
документи

0 бр.
протокол

1 бр.
протокол

0 бр. акт за 1 бр. акт за
унищожава унищожава
не
не

V.1.Повишаване на
качеството на
предоставяните
административни
услуги, чрез
въвеждането им като
електронни услуги,
осигуряване на
ефективен диалог с
потребителите и
максимално улесняване
достъпа до информация,
свързана с работата на
администрацията

V.1.3. Поддържане
на актуална
Административн
Вътрешна система
о-процесуален
за финансово
кодекс
управление и
контрол

януари декември

брой
брой
Актуални вътрешни
актуализира актуализира
правила
ни ВП
ни ВП

V.1.4.Поддържане
на актуалността на
публикуваните
Закон за достъп регистри в отворен
до обществена
формат на
информация
интегрираната
онлайн платформа
http://opendata.gove
rnment.bg/

януари декември

Актуални
брой
брой
информационни
публикации - публикации масиви и регистри в
0%
100 %
отворен формат

Закон за достъп
до обществена
информация

V.1.5. Публикуване
на необходимата
информация в
Платформата за
достъп до
обществена
информация
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януари декември

Публикувани
заявления за
достъп
Публикувани
решения

брой
брой
публикации - публикации 0%
100 %

Решение
№338/23.06.201
V.1.6. Създадени
7 г. на МС за
оптимални условия
предприемане
за въвеждане на
на мерки за
среда за
намаляване на
междурегистров
административн
обмен (RegiX) в ОА ата тежест върху
Перник
гражданите и
бизнеса
V.1.7.Попълване на
необходимата
информация в
Закон за
Интегрираната
администрацият информационна
а
система на
държавната
администрация ИИСДА

V.1.8. Осигуряване
Обща рамка за на ефективността на
оценка CAF
система CAF в
администрацията
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януари декември

м. февруари

януари декември

Създаден
оптимален
междурегистров
обмен

0%
100 %
свързаност свързаност
със
със
заявените заявените
регистри
регистри

Поддържане на
1
актуална
0
публикуван
информация в
публикуван
отчет - 100
системата в реално отчет - 0 %
%
време

Последваща оценка
на управлението на
брой
брой
ОА - Перник чрез
оценени
оценени
Европейския модел показатели - показатели за качество - CAF
0%
100 %

VI.1.Организиране
дейността на
Областния съвет
„Антикорупция”.
Eфикастност на
взаимодействието
между
VI.Превенция и
институциите,
противодействие на
неправителствения
корупцията.
сектор и средствата
Повишаване
за масово
ангажираността на
осведомяване и
служителите за
Оптимизиране на
Закон за
противодействие на
спазване на етични
работните
противодействие
корупцията.
стандарти. Участие на
процеси, с оглед на корупцията и
Системност в
гражданите в
реализиране
за отнемане на
прилагането на
управленските процеси приоритетите на
незаконно
политика на
Оптимизиране на
правителството на придобитото
нетърпимост при
институционалната и
местно ниво
имущество
противодействие на
антикорупционната
корупцията.
среда
Обучение върху
новия Кодекс за
поведение на
служителите в ДА
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януари декември

Актуализиране на
1
състава и
0 проведени проведено
Правилника на
заседания заседание
Съвета
Провеждане на 0 проведени
заседание
обучения
1
проведено
обучение

Закон за
отбраната и
въоръжените
сили на
Република
България
VII. Подобряване на
организацията по
Отбранителномобилизационната
подготовка на
населението

Осигуряване на
териториална
цялост и
независимост на
страната

VI.2.Поддържане на
актуален регистър
на декларациите на
служителите и
информацията,
която се публикува
на електронната
страница на
администрацията

януари декември

VI.1. Организиране
и планиране
работата на
Областния съвет по
сигурност

януари декември

брой
брой
Актуален регистър и
подадени и подадени и
актуална
публикуван публикуван
информация на
и
и
електронната
декларации декларации
страница
0%
100 %

Брой заседания,
протоколи

2
0 заседания,
заседания,
0 протоколи
2 протоколи

Стратегия за
Национална
сигурност на
Република
България

VI.2. Организиране
на тренировки и
контролни
Указания на
проверки и
Междуведомств оказване на помощ
ения съвет по
на общините в
отбранителна
областта на ОМП
индустрия и
сигурност на
доставките
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януари декември

Брой тренировки,
0
12
проверки
тренировки, тренировки,
0 проверки 2 проверки

VIII.Изпълнение на
задължителните общи
условия за сигурност на
Наредба за
автоматизираните
Защита на
сигурност на
информационни
класифицираната комуникационни
системи или мрежи, в
информация
те и
които се създава,
информационни
обработва, съхранява и
те системи
пренася класифицирана
информация
Закон за защита
при бедствия
Закон за мерките
и действията по
IX. Подобряване на
време на
организацията на
Провеждане на
извънредното
отбранителноефективна защита
положение,
мобилизационната
на населението
обявено с
подготовка на
при бедствия и
решение на
населението, защитата аварии и опазване
Народното
му при бедствия и
на обществения
събрание от 13
аварии и спазване на
ред
март 2020 г. и за
обществения ред
преодоляване на
последиците

Национален
план за
ваксиниране
срещу COVID-19
в РБ

VIII.1 Провеждане
на процедура по
акредитиране на
КИС и мрежи

VIII.2.Техническо
обезпечаване на
КИС и мрежи

IX.1.1.Организиране
и планиране
работата на
Областния съвет за
намаляване риска
от бедствия.

IX.1.2.Утвърждаване
на Областния план
за защита при
бедствия
Съгласуване на
общинските
планове за защита
при бедствия
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януари декември

Получаване на
сертификат за
0
1
сигурност на КИС и сертификати сертификат
мрежата
Закупуване на
технически
средства за
обезпечаване на
КИС и мрежи

0 закупени 1 закупено
технически техническо
устройства устройство

януари декември

Провеждане на
заседания,
Документи за
дейностите.

2
0 заседания,
заседания,
0 протоколи2 протоколи
0%
-100 %

януари декември

Утвърден план
Съгласувани
планове

0 план - 0 %
0 плана - 0
%

януари декември

1 план - 100
%
6 плана 100 %

последиците

IX. 1.3.
Организиране и
планиране работата
Национален
на Областния щаб
план за
за превенция и
ваксиниране
предотвратяване
срещу COVID-19
разпространението
в РБ
на COVID-19.
Комуникационни
дейности и
мониторинг на
ваксиналното
покритие в област
Перник

X. 1. Координация и
контрол на актовете
и дейността на
ръководителите на
териториалните
звена на
централната
администарция

X. Осигуряване на
публичност и
повишаване
координацията между
институциите.
Ефективни
партньорства с
териториалните звена
на централната
администарция,
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януари декември

януари декември

Провеждане на
заседания

бр.
заседания,
бр.
Протоколи

бр.
заседания,
бр.
протоколи

Проверени отчетни
форми

Брой
отчетни
форми

Брой
отчетни
форми

X. Осигуряване на
публичност и
повишаване
координацията между
институциите.
Ефективни
партньорства с
териториалните звена
на централната
администарция,
Оптимизиране на
местните власти, НПО и
работните
бизнеса и
процеси, с оглед
Общи правила за
оптимизаране на
реализиране
дейността на
дминистартивния
приоритетите на
областните
контрол. Осигуряване
правителството на
администарции
на публичност и
местно ниво
повишаване
прозрачността на
дейността чрез
публикации в
регистрите и на
страницата на ОА Перник

X.2. Провеждане на
изнесени приемни
дни на Областния
управител в
общините:
Радомир, Брезник,
Трън, Земен,
Ковачевци

X.3. Проверка за
законосъобраност
на актовете на
общинските съвети

X.4. Поддържане
актуалността на
електронния
регистър за
върнатите и
оспорени решения
на ОС
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февруари декември

Проведени
0 проведени
изнесени приемни
изнесени
дни
приемни
дни
Съставени
протоколи
0 съставени
протоколи

5
проведени
изнесени
приемни
дни
5 съставени
протоколи

януари декември

Осъществен
Брой
Брой
ефективен контрол
проверени върнати или
по
решения на оспорени
законосъобразност
ОС
решения на
на актовете на
ОС
общинските съвети

януари декември

Актуален
Брой
Брой
електронен
върнати или върнати или
регистър на
оспорени
оспорени
върнатите и
решения на решения на
оспорени решения
ОС
ОС
на ОС

Закон за
администрацият
а
Наредба за
Административн
ото обслужване
Методика за
извършване на
контрол за
законосъобразно
ст на актовете на
органите на
местното
самоуправление
и местната
администрация в
областта на
административн
ото обслужване

X.5. Прилагане на
Методика за
извършване на
контрол за
законосъобразност
на актовете на
органите на
местното
самоуправление и
местната
администрация в
областта на
административното
обслужване чрез
изготвяне на доклад
до дирекция
"Модернизация на
администрацията" в
Министерски съвет
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януаридекември

Изготвен отчет за
действията по
осъществяване на
контрол по
законосъобразност

0 броя
отчети

2 броя
отчета

XI. Усъвършенстване
планирането на
бюджета и
ориентирането му към
резултати. Ефективно и
ефикасно управление
на собствеността и
финасите

Ефективно
управление на
държавна
собственост

XI.1.1.
Осъществяване на
ефективен и
ефикасен контрол
за намаляване и
отстраняване на
вътрешни рискове,
препядстващи
дейността на ОА Перник

XI.1. Плановост и
ситемност на контрола
за идентификация,
определяне нивото на
рисковете и
предприемането на
коригиращи действия, с
цел спазване на
принципите за добро
финансово управление,
законосъобразност и
прозрачност
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януари декември

Проведени
заседания на
Комитета за
наблюдение на
рисковете в ОА Перник

0 Заседания 2 Заседания
0
2
протоколи/ протокола/
документи документа

финасите

XI.1. Плановост и
ситемност на контрола
за идентификация,
определяне нивото на
рисковете и
предприемането на
коригиращи действия, с
цел спазване на
принципите за добро
финансово управление,
законосъобразност и
прозрачност

XI.2. Усъвършенстване
на политиките по
отношение
управлението и

XI.2.1.
Усъвършенстване
политиките на ОА Перник по
отношение
управлението и
разпореждането с
имоти - държавна
собственост на
територията на
Област Перник - в
управление на
Областен управител
Контрол върху
договорите за
отдаване под наем
на имоти държавна
собственост в
управление на
Областния
управител
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януари декември

Реализиране на
политики по посока
Брой
Брой
управление на
проведени проведени
собствеността с
търгове
търгове
грижата на добър
и/или
и/или
стопанин.
сключени
сключени
Провеждане на договори за договори за
търгове
наем
наем

XI.2. Усъвършенстване
на политиките по
отношение
управлението и
разпореждането с
имоти - държавна
собственост на
територията на област
Перник в управление на
Областния управител

XI.2.3. Реализиране
на мерки по
упралвение на
сградата бившия
Синдикален дом на
гр. Перник с грижата
на добър стопанин:
1.Искане на
финансиране от
Междуведомствена
комисия към МС за
конструктивно
укрепване, основен
ремонт и саниране
на сградата;
2.Регистриране на
етажна собственост
за по-добро
управление на
обектите в сградата
3. Архитектурно и
геодезично
заснемане на
сградата за
нанасяне на всички
обекти в Кадастъра
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януари декември

Брой
Оптимизиране на
договори,
разходите за
изговени
поддържане и
доклади и
управление на имот
докладни
- държавна
записки
собственост

Брой
договори,
изговени
доклади и
докладни
записки

XI.2.4. Отдаване под
наем чрез търг на
кафе "Панорама"

XI.2.5.
Осъществяване на
координация с
институциите,
помещаващи се в
сградата на ОАПерник за
обособяване на
самостоятелни ел.
партиди

XI.2.6. Провеждане
на процедура за
избор на доставчик
на ел. енергия
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януари-май

януаридекември

априлноември

Реализиране на
приходи за ОАПерник

0 сключени
договори с
наемател

1 сключен
договор с
наемател

Преустановяване на
практиката по
префактуриране на
разходи за
електроенергия на
институциите,
помещаващи се в
сградата на ОАПерник

1 взети
решения

0 взето
решение

0
проведени
1 проведени
процедури
процедури

Проведена
процедура и избран
доставчик на
0 подписани
ел.енергия
договори

1
подписани
договори

XI.2.7.Използване на
електронна
платформа по чл.
3а, ал. 1 от Закона
за приватизация и
следприватизацион
ен контрол при
извършването на
продажба на имоти
– честна държавна
собственост с
данъчна оценка до
10 000 лв., съгласно
чл. 44, ал 2 от
Закона за
държавната
собственост.
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януари декември

Вписване на имоти държавна
собственост,
подлежащи на
продажба чрез
провеждане на
търгове

Брой
вписани
имоти

Брой
вписани
имоти

XI.2.8. Годишен
контрол за
изпълнение на
забраните по чл.54,
ал.3 от Закона за
държаната
собственост върху
имоти,
безвъзмездно
предоставени в
собственост на
общини на
територията на
област Пенрик

Съгласувал:
Цв. Пиралкова
Гл. секретар
Изготвили:
Из. Борисова
Директор дирекция АКРРДС
М. Михайлова
Директор дирекция АПОФУС
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Брой
Брой
извършени извършени
проверки
проверки
януари декември

Извършване на
проверки

брой
изготвени
доклади

брой
изготвени
доклади
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