УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД- 12/25.01.2021 г.
НА ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Отчет за изпълнение на целите на администрацията за 2020 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация-Перник

Индикатор за изпълнение

Цели за 2020 г.

Дейности

Очакван
резултат

Индикатор за самооценка

1. Напълно постигната
цел (100 %)
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

2. Задоволително постигната
цел (50 и над 50 %)
3. Незадоволително
постигната цел /под 50 %/

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

I.1.1. Председателство на
РСР на ЮЗР

I.1.2 Участие в заседания на
РСР на ЮЗР
I.1. Съдействие в
планирането и
организирането на
заседания-

Ефективно
председателстване
на заседанията на РСР на
ЮЗР

0 заседания

2 заседания

21

Направени
предложения

0
предложения

1
предложениe

32

0 заседания

2 заседания

33

0
предложения

1
предложениe

34

Ефективно участие
на заседанията на РСР на
ЮЗР
Направени
предложения

Page 1

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

I.3.1 Организиране и
провеждане на две
заседания на ОСР на Област
Перник

I.3.2 Отчитане на
резултатите от
наблюдението на
общинските планове за
I.2. Ефективна
развитие и съответствието
координация и
им с Областната стратегия за
партньорства
развитие на Област Перник
с други администрации
2014-2020 г.
в Югозападния район
I.3.3. Мониторинг на
изпълнението на заложените
I.3. Реализиране на
в Областна стратегия за
ефективно председателразвитие
ство на Областния
2014-2020 г. стратегически
съвет за развитие на
цели
област Перник

I.3.4. Изготвяне на
Областната стратегия за
развитие на Област Перник
за периода 2021-2027 г.

Приети решения

0 решения

2 решения

0 отчети

6 отчета

3

5

Изготвен Вътрешен
мониторингов анализ

0 изготвени
анализи

1 изготвен
анализ

3

6

Изговена Областната
стратегия за развитие на
Област Перник за периода
2021-2027 г.

0 изготвени ОСР

1 изготвена
ОСР

3

7

Отчети на общините
за изпълнението на
общинските планове
за развитие и
съответствието им с
Областната стратегия за
развитие
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1

II. Ефективно
изпълнение на
регионалните
политики и целите на
Областната стратегия
за развитие
2014-2020 г.

II.1.1. Предприемане на
мерки по изпълнението на
СЦ 1 "Достъпност и
мобилност" чрез
провеждане на заседания на
Областната комисия по
транспорт

Проведени заседания с
приети решения на
Областната комисия по
транспорт

0 заседания с
1 заседания с
приети решения приети решения

Проведени заседания с
0 заседания с
приети решения на
4 заседания
II.1.2. Предприемане на
приети решения
Областната
комисия
по
мерки по изпълнението на
II.1. Активна политика
безопасност на движението
2 публични
СЦ 1 "Достъпност и
0 публични
по изпълнението на СЦ 1
по
пътищата
в
Област
инициативи
мобилност" чрез
инициативи
"Достъпност и
Перник
провеждане на заседания на
мобилност"
Областната комисия по
Разработване на Областна
1 разработена
безопасност на движението
0 разработени
програма
и
план
за
БДП
в
програма с
по пътищата в Област
програми и
Област Перник за 2020 г.
план за изпълПерник
планове
нението й
II.2.1. Предприемане на
мерки по изпълнението на
СЦ 2 "Интелигентно и
II.2. Активна политика
Проведено събитие за
устойчиво
икономическо
по изпълнението на СЦ 2
развитие" чрез организиране изпълнение на заложените
"Интелигентно и
в ОСР цели във връзка със
устойчиво икономическо на информационни събития,
СЦ 2
форуми и срещи под
развитие"
патронажа на областния
управител
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0 събития

1 събитие

1

1

38

1

развитие"

II.2.2. Оглед и
заприходяване на
инвестициите във ВиК
активи - публична държавна
собственост

II.3.1. Извършване на
мониторинг, подкрепа и
контрол при изпълнението
на СЦ 3 "Качество на
живота" чрез провеждане на
II.3. Активна политика
по изпълнението на СЦ 3 заседания на Комисията по
заетост към ОСР
"Качеството на живот"

Назначена комисия,
извършен оглед на
направените ВиК
инвестиции в активи публична държавна
собственост. Изготвен и
подписан предавателноприемателен протокол и
заприходяване на
инвестициите в баланса на
ОА Перник

Проведени заседания и
приети решения на
Комсиията по заетост към
ОСР

Организирани събития
и/или взето участие в
събития
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0 документи/
счетоводни
записи

3 документа/
счетоводни
записи

0 проведени
заседания

4 проведени
заседания

0 приети
решения

4 приети
решения

0 събития

2 събития

2

1

1

Изпълнение на заложените
цели в Областния план за
младежта и Областната
стратегия за подкрепа на
личностното развитие на
децата и учениците в
Област Перник
2020 - 2022
II.3.2. Организиране и/или
участие в срещи и събития,
свързани със
здравеопазването,
образованието, социалните
дейности, културата,
младежта и спорта

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

6 доклада

1

0 проведени
заседания

2 проведени
заседания

1

II.3.3. Институционална
подкрепа за пълноценна
интеграция на ромите в
Област Перник чрез
прилагане на мерки и
контрол върху изпълнението
на Стратегията за
интеграция на ромите в
Област Перник

II.3.4. Оптимизиране на
институционалното
взаимодействие по
въпросите, касаещи защита
правата на хората с
увреждания

II.3.5. Поддържане на
междуинституционално
взаимодействие за постигане
на ефективна и ефикасна
политика по отношение на
военните паметници в област
Перник

Провеждане на заседание
на Областния съвет за
сътрудничество по
етническите и
интеграционните въпроси

0 проведени
заседания

1 проведено
заседание

1

Провеждане на заседание
на Областния съвет за
хората с увреждания

0 проведени
заседания

1 проведено
заседание

1

0 % вписвания

100 %
вписвания

2

Поддържане актуалността
на Областния регистър на
военните паметници
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II.4.1.Извършване на
мониторинг, подкрепа и
контрол при изпълнението
на СЦ 4 "Устойчиво развитие
и опазване на околната
среда" в сферата на
околната среда, ЕЕ, ВЕИ,
ВиК, управление на
II.4. Активна политика
отпдъците, интелигентно
по изпълнението на СЦ 4 градско развитие, качество
"Устойчиво развитие и
на атмосферния въздух
опазване на околната
среда"

Проведени заседания на
Съвета за устойчивно
енергийно развитие

II. 4.2. Окомплектоване,
Ефективна координация и
съхраняване и поддържане контрол върху техническото
актуалността на
състояние за осигуряване
нормативно-изискуемата
на безопасната
документация за язовирите и експлоатация на язовирите
съоръженията към тях по
и съоръженията към тях в
Наредбата
Област Перник
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0 заседания

1 заседания

0 броя
предадени
протоколи,
актуализирани
досиета

29 броя
предадени
протоколи,
актуализирани
досиета

39

1

II.4.3. Планиране и
изискване на средства от
Междуведомствената
комисия за възстановяване и
подпомагане към МС за
Възстановена проводимост
превантивни дейности
на речните легла в
относно проводимостта на
извънурбанизираните
речните легла в
територии, заложени в ОПпредварително набелязаните
3/01.08.2018 г.
участъци в
извънурбанизирани
територии в област Перник

II.4.4. Осъществяване на
координация с общините на
територията на област
Перник по повод
реализираните проекти по
Енергийна ефективност;
осъществяване на контролна
дейност на процеса; участие
в приемателни комисии;
съставяне на досиета и
архивирането им

Архивирани досиета;
Учасие в ДПК;
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0 участъци от
речни легла

8 архивирани
досиета
57 ДПК

11 участъка от
речни легла

3

10

62 архивирани
досиета
62 ДПК
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II.4.5. Изготвяне и
утвърждаване на Помощен
план на новообразуваните
имоти в община Перник

II.4.6. Институционална
подкрепа за разрешаване на
проблеми в областта на
земеделието и
животносъдството и чрез
провеждане на заседания на
Областния съвет по
земеделие и гори

III. Реализиране на
III.1.1. Създаване на
проекти и национални
временна заетост на
програми, съгласно
младежи с висше
Националния план за
действие по заетостта образование. Запознаване с
дейностите на
за 2020 г.
администрацията за
осъществяване на преход от
образование към заетост
III.1.2. Осигуряване на
заетост на трайно
безработни лица над 50
години и заетост на младежи
до 29 г.

III.1. Повишаване
качеството на работната

Утвърден Помощен план на
новообразуваните имоти в
община Перник

0 утвърдени
помощни
планове

1 утвърден
помощен план

0 проведени
заседания

2 проведени
заседания

0 приети
решения

2 приети
решения

Реализиране на проект по
програма "Старт на
кариерата" в ОА-Перник за
двама безработни младежи

0 реализирани
проекти

1 реализиран
проект

Реализирана регионална
програма за заетост на
безработни лица на
територията на област
Перник

0 наети
безработни лица

20 наети
безработни
лица

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

3 12

3 13

1

Реализиран проект по
Национална програма за
III.1.3. Осигуряване на
заетост и обучение на
заетост на безработни лица с
III.1. Повишаване
безработни лица с трайни
1 лице - 25%
увреждания
качеството на работната
увреждания на територията
сила. Подобряване на
на област Перник
взаимодействието между
образователните
III.1.4. Създаване на заетост
институции и бизнеса и
до достигане на пенсионна
създаване на
Реализиран проект по
0 наети
възраст
предпоставки за
Национална програма
безработни лица
подобряване условията
"Помощ при пенсиониране"
на труд

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

1 лице - 50 %

1 наето
безработно
лице

III.1.5. Надграждане на
административния капацитет
Повишаване
на служителите в ОА квалификацията на
Перник чрез провеждане на
служителите от ОА - Перник
съответните специализирани
обучения

0 проведени
обучения

15 проведени
обучения

III.2.1. Планиране и
организиране на годишен
профилактичен преглед.
Извършени профилактични
План за годишен
прегледи на служителите
профилактичен преглед и
сключен договор със Служба
по трудова медицина

0 извършени
профилактични
прегледи - 0 %

30 извършени
профилактични
прегледи - 100
%

III.2.2. Увеличаване на
заплатите на всички лица от
състава на ОА-Перник

Увеличени
Увеличени
заплати на 0
заплати на
лица от състава целия състав на
на ОА-Перник ОА-Перник 0%
100 %

Повишени доходи на целия
състав на ОА-Перник
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1

1

3 14

3 15

1

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

III.2.3.Заключителни
дейности по изпълнение на
предписаните от РДПБЗН
мерки за безопасна
екплоатация на сградата:
Проектиране част ОВК
Изпълнение на част ОВК

Изготвяне, съгласуване и
подписване на договор по
проект за проектиране на
част ОВК

0 изготвени
договори

1 изготвен
договор

3

16

Интегриране на
противопожарната система
със системата на сградата на
община Перник

III.2.4. Текущи ремонти на
работните помещения в
сградата на ОА - Перник
IV.Подобряване на
IV.1.1.Подаване на
процесите по
заявление за включване на
предоставяне на
всички административни
административни
услуги, които се предлагат
услуги и на системата
от ОА - Перник в Единния
за обратна връзка от
портал за достъп до
потребителите.
електронни административни
Прозрачност и
услуги, който се поддържа от
достъпност на
Държавна агенция
информацията за
"Електронно управление"
дейността на
администрацията

Извършване на планови
ремонти в работни
помещения

24 електронни
административни услуги
(ЕАУ)
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0 извършени
ремонти 0%

6 ЕАУ - 0 %

15 извършени
ремонти 100%

24 ЕАУ 100 %

2

1

потребителите.
Прозрачност и
достъпност на
информацията за
дейността на
администрацията

IV.1.2. Анализ на
механизмите за обратна
връзка от потребителите, с
оглед повишаване на
нейната ефективност,
устойчивост и достоверност
IV.1.3.Изготвяне на правила
за дългосрочно архивиране
на документи

Въвеждане на нови
стандарти, анализ и
отчетност на механизмите

брой въведени
стандарти, брой
анкетирани
потребители- 0
%

26 въведени
стандарти, 54
анкетирани
потребители 100 %

1

Утвърдени правила

изготвени и
утвърдени
правила 0
%

изготвени и
утвърдени
правила - 100
%

1

26
актуализирани
ВП

1

брой
публикации 100 %

2

брой
публикации 100 %

1

Създаден оптимален
междурегистров обмен

0 % свързаност
със заявените
регистри

100 %
свързаност със
заявените
регистри

3

Поддържане на актуална
информация в системата в
реално време

0 публикуван
отчет - 0 %

1 публикуван
отчет - 100 %

1

IV.1.4. Поддържане на
брой
актуална Вътрешна система
Актуални вътрешни правила актуализирани
за финансово управление и
ВП
контрол
IV.1.5.Поддържане на
актуалността на
публикуваните регистри в
IV.1.Повишаване на
Актуални информационни
брой
отворен формат на
качеството на
масиви и регистри в отворен публикации - 0
интегрираната онлайн
предоставяните
формат
%
платформа
административни услуги,
http://opendata.government.
чрез въвеждането им
bg/
като електронни услуги,
IV.1.6. Публикуване на
Публикувани заявления за
осигуряване на
брой
необходимата
информация
в
достъп
ефективен диалог с
публикации - 0
Платформата за достъп до
потребителите и
%
обществена информация
Публикувани решения
максимално улесняване
достъпа до информация,
IV.1.6. Създадени оптимални
свързана с работата на
условия за въвеждане на
администрацията
среда за междурегистров
обмен (RegiX) в ОА - Перник
IV.1.7.Попълване на
необходимата информация в
Интегрираната
информационна система на
държавната администрация ИИСДА
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IV.1.8. Осигуряване на
ефективността на система
CAF в администрацията

Последваща оценка на
управлението на ОА Перник чрез Европейския
модел за качество - CAF

брой оценени
показатели - 0
%

V.1.Оптимизиране на
дейността на Областния
съвет „Антикорупция” и
изготвяне на годишeн план и
отчет. Eфикастност на
взаимодействието между
V.Превенция и
институциите,
противодействие на
неправителствения
сектор и
корупцията.
Актуализиране на състава и 0 заседания, 0
средствата
за
масово
Повишаване
Правилника на Съвета
отчет, 0 план - 0
осведомяване и
ангажираността на
Провеждане на заседание
%
противодействие на
служителите за
корупцията. Системност в
спазване на етични
прилагането
на политика на
стандарти. Участие на
нетърпимост
при
гражданите в
противодействие на
управленските
корупцията.
Контрол за
процеси
спазване
на
етичните
норми
Оптимизиране на
от
служителите
институционалната и
антикорупционната V.2.Поддържане на актуален
среда
регистър на декларациите на
служителите и
Актуален регистър и
брой подадени и
информацията, която се
актуална информация на
публикувани
публикува на електронната
електронната страница
декларации 0 %
страница на
администрацията
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брой оценени
показатели 100 %

1

1 заседание, 1
отчет, 1 план 100 %

1

брой подадени
и публикувани
декларации 100
%

1

VI. Подобряване на
организацията по
Отбранителномобилизационната
подготовка на
населението

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

VI.2. Организиране на
тренировки и контролни
проверки и оказване на
помощ на общините в
областта на ОМП
VI.3. Актуализация на План
за привеждане на област
Перник за работа във военно
време

VII.Изпълнение на
задължителните общи
условия за сигурност
на автоматизираните
информационни
системи или мрежи, в
които се създава,
обработва, съхранява
и пренася
класифицирана
информация

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

Брой заседания, протоколи

0 заседания,
0 протоколи

2 заседания,
2 протоколи

3 17

Брой тренировки, проверки

0 тренировки,
0 проверки

12 тренировки,
2 проверки

1

Актуализиран план

Получаване на сертификат
за сигурност на КИС и
мрежата
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0 актуализирани 1 актуализиран
планове
план

0 сертификати

1 сертификат

3 18

3 19

VII.Изпълнение на
задължителните общи
условия за сигурност
на автоматизираните
информационни
системи или мрежи, в
които се създава,
обработва, съхранява
и пренася
класифицирана
информация

VIII. Подобряване на
организацията на
отбранителномобилизационната
подготовка на
населението,
защитата му при
бедствия и аварии и
спазване на
обществения ред

VII.2.Техническо
обезпечаване на КИС и
мрежи

VIII.1.1.Организиране и
планиране работата на
Областния съвет за
намаляване риска от
бедствия.
1.2.Утвърждаване на
Областния план за защита
при бедствия
Съгласуване на общинските
планове за защита при
бедствия

IX. 1. Координация и контрол на
актовете и дейността на
ръководителите на
териториалните
звена на
IX. Осигуряване на
централната администарция
публичност и повишаване
координацията между
институциите. Ефективни
партньорства с
териториалните звена на
централната
администарция, местните
власти, НПО и бизнеса и
оптимизаране на
дминистартивния контрол.
Осигуряване на
публичност и повишаване

Закупуване на технически
средства за обезпечаване
на КИС и мрежи

Провеждане на заседания,
Документи за дейностите.

0 закупени
технически
устройства

1 закупено
техническо
устройство

3 заседания, 3
0 заседания, 0
протокола -100
протоколи- 0 %
%

Утвърден план
Съгласувани планове

0 план - 0 %
0 плана - 0 %

1 план - 100 %
6 плана - 100
%

Проверени отчетни форми

Брой отчетни
форми

Брой отчетни
форми
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3 20

3 21

3

22

1

IX. Осигуряване на
публичност и повишаване
координацията между
институциите. Ефективни
партньорства с
IX.2. Провеждане на изнесени
Проведени изнесени приемни
териториалните звена на
приемни дни на Областния
дни
централната
управител в общините:
администарция, местните Радомир, Брезник, Трън, Земен,
Съставени протоколи
власти, НПО и бизнеса и
Ковачевци
оптимизаране на
дминистартивния контрол.
Осигуряване на
IX.3. Проверка за
публичност и повишаване законосъобраност на актовете Осъществен ефективен контрол
прозрачността на
на общинските съвети
по законосъобразност на
дейността чрез
актовете на общинските съвети
публикации в регистрите и
на страницата на ОА Перник

0 проведени
5 проведени
изнесени приемни изнесени
дни
приемни дни
3 23
0 съставени
протоколи

5 съставени
протоколи

Брой проверени Брой върнати или
решения на ОС
оспорени
решения на ОС

IX.4. Поддържане актуалността
Актуален електронен регистър Брой върнати или Брой върнати или
на електронния регистър за
на върнатите и оспорени
оспорени решения
оспорени
върнатите и оспорени решения
решения на ОС
на ОС
решения на ОС
на ОС

X.1.1. Осъществяване на
X. Усъвършенстване
ефективен и ефикасен контрол
планирането на бюджета и за намаляване и отстраняване
ориентирането му към
на вътрешни рискове,
резултати. Ефективно и препядстващи дейността на ОА ефикасно управление на
Перник
собствеността и финасите

X.1. Плановоност и
ситемност на контрола за
идентификация,

Проведени заседания на
Комитета за наблюдение на
рисковете в ОА - Перник
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0 Заседания

2 Заседания

0 протоколи/
документи

2 протокола/
документа

1

1

2

собствеността и финасите

X.1. Плановоност 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

X.2.1. Усъвършенстване
политиките на ОА - Перник по
отношение управлението и
разпореждането с имоти Реализиране на политики по
държавна собственост на
посока управление на
територията на Област Перник собствеността с грижата на
в управление на Областен
добър стопанин. Провеждане
управител
на търгове

X.2.2.Ефективен и ефикасен
контрол върху договорите за
отдаване под наем на имоти държавна собственост в
управление на Областен
управител

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

Брой проведени
търгове

Брой проведени
търгове

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

Брой договори,
Брой договори,
X.2.3. Реализиране на мерки по
Оптимизиране на разходите за изговени доклади изговени доклади
упралвение на сградата бившия
поддържане и упралвение на
и докладни
и докладни
Синдикален дом на гр. Перник с
имот - държавна собственост
записки
записки
грижата на добър стопанин
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3 24

1

1

X.2. Усъвършенстване на
политиките по отношение
управлението и
разпореждането с имоти X.2.4. Актуализиране на
държавна собственост на
споразумението
с ползвателите
територията на област
Оптимизиране разходите на ОА
на сградата на Община Перник
0 актуализирани
Перник в управление на
- Перник по управление и
и
Областна
администрация
споразумения
Областния управител
поддръжка на сградата
Перник - пл. "Св. Иван Рилски"
№1

X.2.5. Годишен контрол за
изпълнение на забраните по чл.
54, ал. 3 от Закона за
държавната собственост върху
имоти безвъзмездно
предоставени в собственост на
общини на територията на
област Перник

Извършване на проверки

X.2.6.Използване на електронна
платформа по чл. 3а, ал. 1 от
Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
Вписване на имоти - държавна
при извършването на продажба
собственост, подлежащи на
на имоти – честна държавна
продажба чрез провеждане на
собственост с данъчна оценка
търгове
до 10 000 лв., съгласно чл. 44, ал
2 от Закона за държавната
собственост.
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1 актуализирано
споразумение

Брой извършени
проверки

Брой извършени
проверки

Брой вписани
имоти

Брой вписани
имоти

3 25

1

3

26

1

Проведено само едно неприсъствено заседание на РСР на ЮЗР под председателството на Областна администрация Перник,
предвид усложнената епидемична обстановка в страната през първото шестмесечие на 2020 г. и невъзможността за организиране
на присъствени заседания
2

Липсата на направени предложения е свързана с редукцията на теми в дневния ред на проведеното едно заседание на РСР на
ЮЗР за двете шестмесечия на 2020 г.
3

През второто шестмесечие на 2020 г. не са организирани заседания на РСР на ЮЗР

4

Липсата на направени предложения се обуславя от липсата на планирани и реализирани заседания на РСР на ЮЗР през второто
шестмесечие на 2020 г.
5

Към Областна администрация Перник не са подадени отчети на общините за изпълнението на общинските планове за развитие

6

Не е изготвян годишен мониторингов анализ на изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Перник 2014-2020 г.
по индикатори, предвид приетите през март 2020 г. промени в Закона за регионалното развитие, според които следва да отпаднат
ангажиментите по мониторинг и отчитане на резултатите от действието на този вид статегически документи
7

Областното ниво на стратегическо планиране на регионалното развитие отпадна с измененията и допълненията на Закона за
регионалното развитие, влезли в сила от м. март 2020 г.
8

Неефективност във взаимоотношенията с 6-те общини на територията на област Перник и останалите членове на ОКБДП,
породена от недостатъчен опит и квалификация на членовете на комисията. Изцяло променен подход и нови изисквания,
наложени от АБДП.
9

Организирано и насрочено беше заседание, но поради липса на кворум не се проведе. Голяма част от членовете на съвета по
здравословни причини не взеха участие.
10

С писмо до Междуведомствената комисия към МС бяха поискани средства - не е осигурено финансиране.

11

Поради липса на обратна връзка от общините и напускане на служителя, отговорен за дейността, досиетата не бяха архивирани
през 2020 г.
12

Усложнената епидемиологична обстановка в страната беше основната причина съвета да не бъде свикан през годината.
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13

Проведени бяха разговори, в края на 2019 г., със служители на Дирекция „Бюро по труда“ – Перник, относно включването на ОА –
Перник в реализирането на Програмата. Служителите на ДБТ обясниха, че са налице изменения в процедурата за кандидатстване
за областните администрации. Няма постъпила кореспонденция относно измененията.
14

Не са извършени съответните плащания към Института по публична администрация в указаните срокове и не са подадени
съответните заявки във Електронната система на ИПА.
15

Не са организирани профилактични прегледи. В края на годината беше организирано и проведено изследване на служителите количествен тест за наличие на антитела, във връзка с пандемията от COVID-19.
16

Усложнената епидемиологична обстановка в страната беше основната причина за забавяне в проектирането на ОВК и
практическата реализация на проектираното задание.
17

Областният съвет по сигурност заседава присъствено поради факта, че членовете на Съвета следва да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация, каквато се обсъжда на заседанията. Съгласно взето решение от членовете, на проведено в
края на 2019 г. заседание, на следващото заседание – през 2020 г., следваше да бъде поканен представител на Министерство на
отбраната, който да даде разяснения относно изготвянето и актуализирането на съответните планове, свързани с отбраната и
приложенията към тях. В проведена писмена кореспонденция с Министерство на отбраната, бяхме уведомени за невъзможността
техен представител да присъства, поради обявената извънредна епидемична обстановка в страната. Съгласно указанията на
писмото беше създадена организация за писмена кореспонденция по темата.
18

Провеждането на заседанията по т. 4 е пряко свързано с изпълнението на тези дейности.

19

Предоставена докладна от експерт ССИ до ОУ за необходимостта от акредитация. Планирани средства. Не е проведена
процедура по сертифициране на КИС.
20

Не е закупено техническо средство предвид липсата на сертификат за акредитация.

21

В правилата за работа на Съвета, утвърдени през 2017 г., е разписано провеждането на 3 заседания годишно. В Съвета са
включени 47 членове, съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия, организирането на заседания беше
възпрепятствано от обявената извънредна епидемична обстановка в страната. Правилата бяха изменени, като беше създадена
възможност за дистанционно провеждане на заседания, заседанията бяха намалени на 2 годишно. Проведено беше 1 заседание.
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22

Проектът на Областния план за защита при бедствия беше изпратен за съгласуване, съгласно разпоредбите на Закона за защита
при бедствия, през м. юли 2019 г. Междувременно през годината вървеше кореспонденция между членовете на Съвета относно
съгласуването на Общинските планове на общините Брезник, Перник и Трън. В края на м. август 2020 г. от Министерство на
вътрешните работи ни уведомиха за констатирани пропуски в Областния план, които следва да бъдат отстранени. В
кореспонденция между ОА – Перник и РДПБЗН – Перник се установи, че констатираните пропуски следва да намерят отражение и в
Общинските планове. Темата беше поставена на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия.
Предстоят дейности по отстраняване на пропуските.
23

Изнесените приемни дни бяха отменени предвид усложнената епидемична обстановка в страната през 2020 г.

24

Търгът за Кафе „Панорама” не беше проведен през 2020 г., поради необходимостта от време за завършване на процедурата за
промяна на предназначението на обекта, която приключи в края на м. октомври и в началото на м. януари 2021 г. беше обявен
търгът.
25

Споразумението с НАП е изпратено от ОА Перник за подпис от тяхна страна. Без отговор.

26

Планиранта процедура за обявяване на продажба на имоти ДС чрез търг не беше осъществена през 2020г., поради възникналата
извънредна епидемиологична обстановка в страната и липсата на необходимото време за организиране на процедури.

Съгласувал:
Цв. Пиралкова
Гл. секретар
Изготвили:
Из. Борисова
Директор дирекция АКРРДС
М. Михайлова
Директор дирекция АПОФУС
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