УТВЪРЖДАВАМ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: /П/
ЧАВДАР БОЖУРСКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Сливен
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Цели за
2019 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

1. Подпомагане на Областния управител
при провеждането на ефективна регионална политика в област
Сливен и при
председателстването на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район

1.1 Организиране и
провеждане
на заседания
на Областния
съвет за развитие /ОСР/;

Подобрена
координация
и ефективност при провеждане на
политиката за
регионално
развитие на
органите на
местното самоуправление и местна1.2 Органита администзиране и
рация, оргапровеждане
ните на центзаседания на
ралната из-

Индикатор за целево състояние
/заложен в началото на 2019
г./

Индикатор за текущо състояние
/отчетен в края на 2019 г./

Проведено 1 заседание на
ОСР

Проведено 1 заседание на
ОСР

Проведени 2
Заседания на РСР на
ЮИР и РКК

Проведени 2
Заседания на РСР на ЮИР
и РКК

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над
50%/
3. незадоволително постигната цел /под
50 %/
Напълно постигната цел
На 20.06.2019 г. е проведено заседание на
Областния съвет за развитие на област
Сливен. В рамките на заседанието е обсъдена и съгласувана Областна стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в област Сливен 2019 – 2020
г. Представен е Проект „Национален културно-туристически календар“ с водещ партньор Национално сдружение на малкия и
среден бизнес в туризма.
Приет е Доклад за дейността на Областния
съвет за развитие за 2018 г.
В началото на 2019 г. областният управител на област Сливен пое ротационното
председателство на Регионалния съвет за
развитие на Югоизточен район. В сътруд-
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РСР на ЮИР
и РКК към
РСР съвместно със секретариата
му.

пълнителна
власт и социалноикономическите партньори на територията на
областта.
Изпълнена
годишна
програма на
РСР на ЮИР
за първото
полугодие.

ничество със секретариата на Регионалния
съвет бяха организирани и проведени планираните 2 заседания. Второто заседание
на Регионалния съвет за развитие се проведе съвместно с Регионалния координационен комитет.
На 25.04.2019 г. се проведе първото за
2019 г. заседание на РСР на ЮИР. Теми на
заседанието бяха:
- Представяне на ДА“Безопасност на движението по пътищата“;
- Представяне на утвърдените „Методически указания за разработване и прилагане
на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване
и развитие за периода 2021-2027 г.“ ;
- Представяне и обсъждане на необходимостта от разширяване на път от РПМ II-53
в участъка Сливен – Ямбол.;
- Представяне на предложение на председателя на КРИБ Ямбол за обособяване на
промишлено-търговска зона на територията
на областите Ямбол и Сливен.
На 28.06.2019 г. се проведе второто за 2019
г. заседание на РСР и РКК на ЮИР. Теми
на заседанието бяха:
- Представяне на напредъка на изпълнението на секторните оперативни програми за
програмен периода 2014-2020 в Югоизточен район.
- Представяне на Годишния доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2018 г.
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2. Съдействие за социална интеграция
на уязвимите
групи

2.1. Осъществяване на
наблюдение
и контрол на
изпълнението на актуализираната
Областна
стратегия за
развитие на
социалните
услуги 20162020 и Стратегия на област Сливен
за интегриране на ромите (20122020)
2.2. Координиране и
наблюдение
на дейностите по отношение на социалните услуги и социалното
включване на
уязвими групи, етническите и интеграционни
въпроси

Осъществен
мониторинг
на планираните дейности за развитие на социалните услуги

Подобрена
координация
в изпълнение
на политиката за социална интеграция на уязвими групи

Изготвен Годишен доклад за
изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги за 2018 г.

Изготвен Годишен доклад за
изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги за 2018 г.

Изготвен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012 –
2020) за 2018 г.

Изготвен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегията на област Сливен за
интегриране на ромите (2012
–2020) за 2018 г.

Проведени общо 2 заседания
на Областен съвет за координиране изпълнението на Областна стратегия за развитие
на социалните услуги и Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/

Сформиран със Заповед
на областния управител
Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания

Проведени работни срещи

Проведени общо 2 заседания на Областния съвет по
социална политика и права
на хората с увреждания и
Областен съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси
Проведени 2 работни срещи

Напълно постигната цел
Събрана е информация от общините и изготвен Годишен доклад за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги за 2018 г.
Събрана е информация от общините и изготвен доклад за 2018 г. за наблюдение изпълнението на Стратегията на област Сливен за интегриране на ромите (2012 –2020).
Докладът е качен в националната електронна система за мониторинг.

В изпълнение на Закона за хората с увреждания със Заповед на областния управител
е сформиран Областен съвет по социална
политика и права на хората с увреждания.
Със създаването на този съвет беше прекратена дейността на съществуващия Областен съвет за координиране изпълнението на стратегията за развитие на социалните услуги. Неговите функции преминаха в
новосъздадения съвет по социална политика и права на хората с увреждания.
На 27.11.2019 г. се проведе първото учредително заседание на Съвета. В рамките
на заседанието беше приет Правилник за
организацията и дейността му. Представени бяха условията за кандидатстване по
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процедура „Личностно развитие на лицата с
психични разстройства и интелектуални
затруднения“ и трето изменение на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.
на ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г. Национален алианс за социална отговорност представи възможности
за партньорства между работодатели, социални услуги, местни и държавни власти и
всички заинтересовани страни за подкрепа
и включване на хора с увреждания на отворения пазар на труда.
На 15.11.2019 г. се проведе заседание на
ОССЕИВ, на което беше приет Докладът за
напредъка по изпълнението на Стратегия
на област Сливен за интегриране на ромите за 2018 г., представено изменение на
Индикативна годишна работна програма за
2019 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и проект на
Индикативната годишна работна програма
за 2020 г.
В изпълнение на политиките за социална
интеграция на уязвими групи бяха проведени и 2 работни срещи:
- Заключителна работна среща на Областната координационна група за подпомагане
изпълнението на проект „Подкрепа на деца
в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства”.
- Информационна среща по проект „Равни
шансове за малките хора в България“ на
Сдружение „Малките български хора“.
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3. Подкрепа
за равен достъп до качествено образование, приобщаване и личностно развитие на децата
и учениците

3.1 Обсъждане и съгласуване на Областната
стратегия за
подкрепа за
личностно
развитие на
децата и
учениците
(2019 – 2020)

Подобрена
координация
и сътрудничество на областно ниво и
планирани
дейности за
подкрепа за
личностно
развитие на
децата и учениците

Проведена работна среща

3.2. Дейности за обхващане и задържане на
децата и
учениците в
образователната система

Подобрена
координация
и съвместна
работа на институциите по
обхващане и
включване в
образователната система
на децата и
учениците

Проведени работни срещи със
заинтересовани организации и
институции и заседания на
Областния координационен
център

Решение на Областния съвет
за развитие за съгласуване
на Областната стратегия за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
(2019 – 2020)

Прието Решение на Областния съвет за развитие
за съгласуване на Областната стратегия за подкрепа
за личностно развитие на
децата и учениците (2019 –
2020)

Проведени 4 заседания на
Областния координационен център за изпълнение
на ПМС 100 от 08.06.2018
г. за създаване и функциониране на Механизъм за
обхващане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст

Напълно постигната цел
Финализирани са дейностите по разработване на Областна стратегия за личностно
развитие на децата и учениците: изготвен
обобщен анализ на потребностите и разписана стратегията. Стратегията е съгласувана с Решение на Областния съвет за развитие на проведено заседание на съвета.

През 2019 г. са проведени 4 заседания на
Областния координационен център за изпълнение на ПМС 100 от 08.06.2018 г., на
които са обсъждани дейностите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, резултатите от
проведените от екипите за обхват посещения на ученици на адрес, координацията
между заинтересованите институции, работата с информационната система за реализация на Механизма, проблеми със сградния фонд на образователните институции в
област Сливен, налаганите наказания за
направени отсъствия без уважителни причини и др.
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3.3. Координиране на
дейности за
учене през
целия живот

4. Насърчаване развитието на младите
хора в област
Сливен

4.1. Разработване на
Областен
план за младежта за
2019
4.2. Отчет
по изпълнението на Националната
стратегия за
младежта
2010-2020 г.

Подобрено
взаимодействие на заинтересованите
страни при
разработването и провеждането на
политики на
местно ниво
за учене през
целия живот
Планова ос- Изготвен план за младежта на
нова за раз- област Сливен за 2019 г.
витие на
младите хора
в областта

Сформирана със Заповед
на областния управител
Областна координационна
група за учене през целия
живот
Проведено 1 заседание на
координационната група

Изготвен отчет за 2018 г. по
Повишена ак- изпълнението на Националтивност и
ната стратегия за младежта
гражданско
2010-2020 г.
участие на
младите хора

Изготвен отчет за 2018 г. по
изпълнението на Националната стратегия за младежта
2010-2020 г.

Разработен и утвърден план
за младежта на област Сливен за 2019 г.

Със Заповед № РД-11-10-025/27.09.2019 г.
е сформирана Областна координационна
група за учене през целия живот. На
30.10.2019 г. се проведе първото заседание
на координационната група, на което беше
представена Електронна платформа за
учене на възрастни в Европа и развитието
на сектора за учене през целия живот. Приет беше Правилник за дейността на Областната координационна група. Обсъдени бяха теми, свързани с дуалното обучение и
професионалното образование.
Напълно постигната цел
Областният план за младежта на област
Сливен е разработен въз основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени
в Националната стратегия за младежта
2012-2020 г. и в изпълнение на Закона за
младежта. Той обобщава общинските планове за младежта на общините Сливен,
Нова Загора, Котел и Твърдица, приети от
съответния общински съвет. Планът е изготвен в три основни части: Анализ на предизвикателствата пред младежта; Приоритети и цели за провеждане на регионалната
политика за младежта; Описание на дейностите, които допринасят за постигане на
целите.
Областният план за младежта на област
Сливен за 2019 г. беше утвърден от областния управител и предоставен на министъра на младежта и спорта в законоустановения срок. Въз основа на отчетите на общините е из-готвен Отчет за 2018 г. по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020), ведно с Аналитична
справка към него.
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5. Съдействие за ограничаване на безработицата и
създаване на
нови работни
места в областта

5.1 Подкрепа
реализацията
на мерки,
проекти и регионални
програми за
заетост и повишаване качеството на
работната
сила
5.2 Разработване и изпълнение от
Областна
администрация на проекти и програми
за заетост

Осигурени
работни места за безработни лица
от уязвимите
групи.
Разработена
и предложена
за финансиранеРегионална
програма за
заетост на
област Сливен на база
проектни
предложения
от общинските и Областна администрация

Напълно постигната цел
Към Областния съвет за развитие на област Сливен осъществява дейност Постоянна комисия по заетост, която подпомага
Разработена и подкрепена
Разработена и подкрепена
областния управител при провеждане на
регионална програма за зае- регионална програма за
държавната политика по насърчаване на
тост.
зае-тост.
заетостта на регионално равнище. В изпълнение на дейностите в тази насока през
2019 г. комисията проведе една работна
среща във връзка с предварително обсъждане на държавния план-прием и четири
заседания, свързани с: утвърждаването на
Осигурена от Областна адми- Осигурена от Областна аддържавния план прием в системата на
нистрация за 2019 г.
министрация за 2019 г.
заетост на 3 безработни лица заетост на общо 7 безработни професионалното образование и обучение;
по програми за заетост.
лица по програми за заетост: проведени 2 проучвания на потребностите
Продължена заетост на 3
4 безработни лица, назначени на работодателите от работна сила; разработване и одобряване на Регионална прогбезработни лица по НП „Попрез 2019 г. и 3 лица с прорама за заетост на област Сливен; предсмощ за пенсиониране“, на 1
дължаваща от 2018 г. заетавяне на информация за актуални и предлице по Национална програ- тост.
стоящи да стартират мерки, схеми, програма за заетост и обучение на
хора с трайни увреждания.
Разработена и предложена за ми и проекти за заетост и обучение.
финансиране регионална
През 2019 г. Областна администрация СлиРазработена и предложена за програма за заетост.
вен работи по програми и проекти за заефинансиране регионална
тост с цел разкриване на работни места за
програма за заетост.
Заявени 3 нови работни
безработни лица от уязвими групи. В реместа по Програма „Старт
зултат на това беше осигурена заетост на:
Заявени 2 нови работни мес- на кариерата”.
- 2 безработни лица по НП „Помощ за пента по Програма „Старт на касиониране“;
риерата”.
- 2 безработни лица по Регионална програма за заетост чрез разработено проектно
предложение на Областна администрация,
включено в регионалната програма;
- продължена от 2018 г. заетост на 3 безработни лица: 2 по НП „Помощ за пенсиониПроведени 3 заседания на
Постоянната комисия по заетост;

Проведени 4 заседания и 1
работна среща на Постоянната комисия по заетост;
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ране“, 1 лице по Национална програма за
заетост и обучение на хора с трайни увреждания.

5.3 Организиране и
провеждане
на проучване
на потребностите на
работодателите от работна сила.

Проучени
потребностите на работодателите относно обхвата, професиите, компетенциите,
знанията и
уменията на
търсените от
тях кадри

Публикувана информация за Сформирана работна група
популяризиране на анкетното към Постоянната комисия по
проучване
заетост
Сформирана работна група
към Постоянната комисия по
заетост

Проведени 2 работни срещи
на групата и заседание на
ПКЗ

Проведени работни срещи на Изготвена обобщена ингрупата и заседание на ПКЗ
формация относно обхвата, професиите, компетенИзготвена обобщена инфор- циите, знанията и уменията
мация относно обхвата, про- на търсените от работодафесиите, компетенциите, зна- телите кадри
нията и уменията на търсените от работодателите кадри

С цел продължаване дейностите по осигуряване на заетост на безработни лица,
през 2019 г. Областна администрация заяви пред Министерството на труда и социалната политика 3 нови работни места по
Програма „Старт на кариерата”.
В съответствие с изискванията на Закона
за насърчаване на заетостта през 2019 г. се
проведоха две проучвания на потребностите на работодателите от работна сила:
през месец февруари и през август/септември. За целите на двете проучвания беше осъществено:
- Публикуване на информация за провеждащото се проучване.
- Сформиране със заповед на областния
управител на работна група към Постоянната комисия по заетост, която организира
набирането на информация.
- Информиране с писмо на областния управител на членовете на Постоянната комисия по заетост, работодателски и браншови
организации, работодатели от областта за
провеждането на проучването.
- Провеждане на работни среща на работната група за обобщаване на резултатите
от анкетирането на работодатели.
- Провеждане на заседание на Постоянната
комисия по заетост за представяне и обсъждане на резултатите от проучването.
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6. Популяризиране на кохезионната политика на ЕС
за програмен
период 20142020. Повишаване информираността за
културното
многообразие,
ролята и приоритетите на
Европейския
съюз

6.1 Организиране на
информационни събития
за представяне възможностите
за финансиране по оперативните
програми и
събития по
Комуникационната стратегия на Република България за Европейския
съюз

Представени
оперативните
програми и
съществуващите възможности за
финансиране
на инициативи и проекти
на местно и
регионално
ниво.
Повишена
информираност на обществеността
от област
Сливен за
културното
многообразие, ролята и
приоритетите
на Европейския съюз

Проведени 2 информационни събития за кохезионната политика на ЕС за
програмен период 20142020

Проведени 2 информационни
събития за кохезионната политика на ЕС за програмен
период 2014-2020

Организирани и проведени
5 информационни събития
- комуникационни инициативи

Организирани и проведени
11 информационни събития - комуникационни инициативи за популяризиране
на културното многообразие на ЕС

Напълно постигната цел
Проведени, съвместно с Областен информационен център – Сливен на 2 информационни събития за кохезионната политика
на ЕС за програмен период 2014-2020:
- В рамките на разширено заседание на
Областния съвет по социална политика и
права на хората с увреждания – 27.11.2019
г., за представяне на условия за кандидатстване по процедура „Личностно развитие на
лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“ и трето изменение на
Индикативна годишна работна програма за
2019 година на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
- В рамките на заседание на ОССЕИВ за
представяне на изменение на Индикативна
годишна работна програма за 2019 г. на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и проект на индикативната програма за 2020 г.
В рамките на Комуникационна стратегия на
Република България за Европейския съюз
се проведоха 4 събития за популяризиране
на европейското културно многообразие и 7
комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция
на езика на омразата.
Събитията за популяризиране на европейското културно многообразие включваха 4
събития, организирани от Областна администрация Сливен в партньорство с Общинските администрации – по едно съби-
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тие в четирите общини от областта, за
представяне на културата, фолклора и традициите на страни от Европейския съюз,
както
и
за
българското
културноисторическо наследство като част от европейското културно многообразие.
7 читалища от областта – 3 в община Сливен, 2 читалища в община Нова Загора и по
едно в общините Котел и Твърдица, организираха в партньорство с Областна администрация Сливен 7 комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата.
Всички събития и комуникационни инициативи бяха насочени към широката общественост и протекоха при голям интерес и с
много участници.
7. Подпомага- 7.1 Извърш- Успешно
100% спазени срокове за про- Спазени са сроковете за про- Напълно постигната цел
не дейността ване на про- прилагане на верка на анексите преди тях- верка на всички представени През 2019 г. постъпиха и бе извършена
на Областния верка преди национална- ното подписване
документи преди подписване проверка на 19 преписки с документи,
управител при подписване
та
на анексите към договорите
представени на областния управител преди
изпълнение на на анексите
програма на
за целево финансиране
подписване на анексите към договорите за
задълженията към договотериторията
целево финансиране /Анекс2 и Анекс3/
му по Нациорите за целе- на областта
нална
во финансипрограма за
ране
енергийна
ефективност
на многофа-
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милни жилищ- 7.2 Извършни сгради
ване на проверка на референтните
стойности на
допустимите
дейности

7.3 Наблюдение на процеса по обновяване на
жилищните
сгради по
програмата

100% спазени срокове за про- Спазени са сроковете за проверка на референтните стой- верка на референтните стойности
ности по всички проведени
обществени поръчки и сключени договори

Съгласно утвърдените „Правила за мониторинг на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на
НПЕЕМЖС“ са извършени както следва:

проверка на сключените договори с
външни изпълнители за изпълнение на допустимите дейности –за 30 бр.сгради
За направените проверки са попълнени и
подписани изискващите се контролни листове, които са изпратени с писма до МРРБ
и Българската банка за развитие.

100% спазени срокове за изпращане на информация за текущия напредък по програмата

В съответствие с въведените процедури за
текущо наблюдение на финансовото и физическо изпълнение на програмата, в координация с общините от областта, са изготвени и изпратени в МРРБ следните справки:
 Регистър за общия напредък по
програмата и Регистър за обществените
поръчки – 12 бр.;
Съгласно указанията, дадени от МРРБ са
извършени проверки, свързани с подписването на Протокол обр.2 за откриване на
строителна площадка за 17 сгради, както и
проверки на 16 многофамилни жилищни
сгради, за които е издаден Констативен акт
образец 15 за установяване на годността за
приемане на строежа.

Спазени са сроковете за изпращане на информация за
текущия напредък по програмата до МРРБ

11

8.Упражняване
на контрол по
законосъобразността на
актовете и
действията на:
- органите на
местно самоуправление;
- органите на
местна администрация;
- териториалните звена на
органите на
изпълнителната власт

8.1 Превантивен контрол на предложенията за
обсъждане в
Общинските
съвети

Ефективен
контрол на
приеманите
решения
Предотвратяване на
вземането
на незаконосъобразни
решения.
8.2 Контрол Липса на
по законосъ- противореобразността чащи на
на приетите нормативнарешения от та база реобщинските шения.
съвети

8.3 Контрол
по законосъобразност на
актовете и
действията
на кметовете
на общините

Недопускане
на незаконосъобразни
действия и
противоречащи на
нормативната база актове на кметовете на
общините.
8.4 Оповес- Подобряватяване на ак- не на достовете на об- тъпа до
ластния уп- информаравител
ция

Напълно постигната цел
През 2019 г. общинските съвети от Област
Сливен проведоха 55 бр. заседания, на които приеха 928 бр. решения. В изпълнение
на правомощията на областния управител
по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията, се извърши контрол по
законосъобразността на приетите от общинските съвети решения, в т.ч.: Общински
съвет Сливен – 412 решения; Общински
Брой върнати за ново обсъж- Върнати за ново обсъждане и съвет Нова Загора – 200 решения, Общински съвет Котел – 195 решения и Общински
дане и оспорени в съда реоспорени - 3 решения.
съвет Твърдица – 121 решения.
шения.
Беше констатирано, че 3 бр. решения са
приети в противоречие с изискванията на
материалния закон, поради което, със заповеди на областния управител две от тях
са върнати на общинските съвети за ново
обсъждане, а едно е оспорено пред Административен съд Сливен, както следва:
Брой отменени актове на кме- 1 отменена заповед на кмет
На Общински съвет Сливен – едно решетовете на общини.
на община.
ние оспорено пред Административен съд
Сливен;
На Общински съвет Нова Загора - едно
решение върнато за ново обсъждане;
На Общински съвет Твърдица – едно решение върнато за ново обсъждане.
Отменена e 1 заповед на кмета на Община
Сливен, по § 62, ал. 3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.
Не е оспорвана и е влязла в сила.
Всички актове на областния управител се
100 % оповестени актове на
100 % оповестени актове на
оповестяват на сайта на администрацията.
областен управител
областен управител.
Брой противоречащи на нор- Не е възникнала необходимативната уредба проекти за мост от даване на указания и
решения и дадени във връзка препоръки.
с това указания и препоръки.
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9. Ефективно
управление,
разпореждане,
стопанисване
и опазване на
държавната
собственост

9.1 Разпореждане с
терени държавна собственост чрез
търг и по реда на чл.36
от ЗС и чл.55
от ЗДС

Изпълнение
на приходната част на
бюджета на
ОА

Извършени разпореждания с
имоти държавна собственост
чрез търг и по реда на чл.36
от ЗС и чл.55 от ЗДС - бр.

Удовлетворени потребности на общини и ведомства, чрез
предоставените или
прехвърлени
в собственост
имоти

Извършено разпореждане с
имоти частна държавна собственост:
а/ чрез търг – 2 реализирани
процедури.
б/ по реда на чл.84 от ППЗДС
– 2 реализирани процедури
в/ по реда на чл.36 от ЗС и
чл. 45а от ЗДС – 2 реализирани процедури
Приходи за 2019 г. –
331 867,20 лева.

Ефективно
управление и
опазване на
държавната
собственост
9.2. Провеждане на процедури по
предоставяне
на имоти –
държавна
собственост
на общини и
на държавни
структури за
осъществяване на функциите им

Предоставени имоти за управление или в собственост
на общини и ведомства – бр.

а/ Предоставени имоти за управление по реда на чл. 15,
ал. 2 от ЗДС на ведомства и
общини.
б/ Безвъзмездно прехвърляне
в собственост на имотичастна държавна собственост
по реда на чл. 54 от ЗДС

Напълно постигната цел
Извършени са разпоредителни действия с
6 броя имоти-частна държавна собственост. в т.ч.
а/ чрез търг – Продажба на имоти – частна
държавна собственост. Реализирани процедури: 2 бр., приход: 175 950 лева.
б/ по реда на чл.84 от ППЗДС – Продажба
на земя – частна държавна собственост на
ФЛ/ЮЛ притежаващи собственост върху законно построена сграда в имота. Реализирани процедури: 2 бр., приход: 133 048,80
лева.
в/ по реда на чл.36 от ЗС и чл. 45а от ЗДС –
Прекратяване на съсобственост между
държавата и ФЛ/ЮЛ върху имот-частна
държавна собственост, чрез продажба на
частта на държавата. Реализирани процедури: 2 бр., приход: 22 868,40 лева.
Реализиран е приход в държавния бюджет
в размер на 331867,20 лева.
а/ По реда на чл. 15, ал. 2 от ЗДС - Предоставяне за управление на имоти-държавна
собственост на ведомства и общини. Реализирани – 3 бр. процедури, предоставени
са 4 бр. имоти. На „Държавна агенция за
метрологичен и технически надзор“ е предоставен 1 бр. самостоятелен обект в сграда за нуждите на териториалните структури
на агенцията в област Сливен. На Министерство на вътрешните работи е предоставен 1 бр. самостоятелен обект в сграда за
нуждите на ОД на МВР-Сливен. На Община
Сливен са предоставени 2 бр. за нуждите
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на Регионален исторически музей - Сливен.
б/ По реда на чл.54 от ЗДС – за периода
няма реализирани процедури по този ред.

9.3.Извършва
не на периодични проверки на имотитедържавна
собственост
на територията на областта

Извършени проверки – бр.
2 бр. доклади до Министерски съвет (по реда на чл.54
ал.6 от ЗДС и по реда на
чл.56 ал.5 от ЗДС)

а/ Извършени периодични
проверки за спазване на забраната по чл. 54, ал. 3 от ЗДС
и изпращане на доклад до
МС.
б/ Извършени периодични
проверки за спазване на условието по чл. 56, ал. 2 от
ЗДС и изпращане на доклад
до МС.

9.4 Съставяне на актове
за държавна
собственост
при влизане в
сила на кадастрална
карта за имотите - държавна собственост
/чл. 71, ал. 1
от ЗДС/

Брой съставени и утвърдени
от областния управител АДС

Общ брой утвърдени актове
за държавна собственост
през 2019 г. – 251 бр.

а/ Извършена е проверка за спазване на
ограничението по чл. 54, ал.3 от ЗДС на поземлени имоти, находящи се в с. Тича, община Котел, с. Бяла паланка, община
Твърдица и гр. Шивачево, община Твърдица. Не са констатирани нарушения, изпратен е доклад до МС.
б/ Извършена е проверка за спазване на
условието на чл. 56, ал. 2 от ЗДС на имот,
находящ се в гр. Сливен. Не са констатирани нарушения, изпратен е доклад до МС.
Общ брой утвърдени актове за държавна
собственост през 2019 г. – 251 бр., от които 81 бр. за имоти частна държавна собственост и 170 бр. за имоти публична държавна собственост.
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10. Осъществяване взаимодействие с
органите на
изпълнителната власт и общинските администрации,
свързани с организационнотехническата
подготовка на
изборите за
Европейски
парламент

10.1 Провеждане на консултации за
състава на
РИК-Сливен

10.2 Осигуряване на помещение на
РИК и необходимото
техническо и
материално
обезпечаване
10.3 Взаимодействие и
координация
на дейностите между
МС, ЦИК,
общинските
администрации и РИК

Успешно изпълнение на
задълженията и отговорностите на
областния
управител за
нормалното
протичане на
изборния
процес

Екипно взаимодействие и
Проведени са консултации за На 29 март 2019 г. са проведени консултапълна техническа, ресурсна и състава на 21-ви избирателен ции с пълномощниците на парламентарно
методическа обезпеченост
район Сливен
представените партии и коалиции в 44Народно събрание и партиите и коалиции100% изпълнени дейности
те, които имат избрани с техни кандидатски
листи членове на Европейския парламент
от Република България, но не са парламентарно представени. В резултат на предоставените предложения от участниците в
консултациите за членове на РИК, както и
резервни членове, и постигнато съгласие
беше изготвено предложение до ЦИК за
състава на Районна избирателна комисия 21-ви избирателен район Сливен.
Предоставено е помещение и В изпълнение на нарочни решения на ЦИК
необходимото техническо и
и писмо от Администрацията на Министерматериално обезпечаване на ски съвет са предприети необходимите
РИК Сливен
действия за осигуряване на условия за работа на РИК – помещения, техника и консумативи, комуникации и други. Оказано е
съдействие на РИК при изработването на
необходимите печати в съответствие с Решение на ЦИК.
Взаимодействие с Админист- Всички ангажименти на областния управирацията на министерски сътел по организационно-техническата подговет, с Централната избиратовка бяха изпълнени в съответствие с Изтелна комисия, с Общинските борния кодекс, решенията на ЦИК, издадеадминистрации на територия- ните въз основа на ИК актове на МС, и пота на областта и с Районната лучените указания от Администрацията на
избирателна комисия
МС.

15

10.4 Разпределяне и
предоставяне
по общини на
изборни книжа и материали
10.5 Организиране на
обучение на
ангажираните
с подготовката и провеждането на изборите за
Европейски
парламент от
представители на ЦИК
10.6 Административен
контрол върху спазването
на нормативната уредба

Осигурени са необходимите
изборни книжа и материали
по общини

Създадени бяха оптимални условия и необходимата организация за получаване и
предоставяне на СИК и общинските администрации на избирателните списъци и
всички изборни книжа и материали.

Проведено е обучение от
представители на ЦИК

В сградата на общинска администрация
Сливен е проведено обучение от представители на ЦИК, за което своевременно са
информирани общинските администрации,
РИК и всички заинтересоване институции.

Спазени са всички нормативни изисквания

Успешно бяха изпълнени задълженията и
отговорностите на областния управител за
нормалното протичане на изборния процес
в съответствие с Изборния кодекс, решенията на ЦИК и получените указания от Администрацията на МС.

10.7 Осигуряване на помещения и условия за приeмане на СИК в
изборния ден
след приключване на вота

Осигурено е помещение за
приемане на СИК от РИК

Създадени са необходимите условия и организация за успешното приемане на изборните книжа и материали на СИК от РИК

16

10.8 Осигуряване на помещения и
условия за
приемане и
съхранение
на изборните
книжа и материали на
РИК след
гласуването
11. Осъщест- 11.1 Взаимовяване взаидействие и
модействие с координация
ЦИК, ОИК , ор- на дейностиганите на изте между МС,
пълнителната ЦИК, общинвласт и обските адмищинските ад- нистрации и
министрации
ОИК
свързани с ор- 11.2 Разпреганизационно- деляне и
техническата предоставяне
подготовка на по общини на
местните изизборни книбори
жа и материали
11.3 Административен
контрол върху спазването
на нормативната уредба

Осигурено е помещение за
приемане и съхранение на
изборните книжа и материали
от РИК

Успешно изпълнение на
задълженията и отговорностите на
областния
управител за
нормалното
протичане на
изборния
процес

Със заповед на Областен управител е определено помещение, находящо се в административната сграда на Областна администрация за съхранение на изборните
книжа и материали от произведените избори.

Екипно взаимодействие и
Пълно екипно взаимодейстпълна техническа, ресурсна и вие
методическа обезпеченост
100% изпълнени дейности

Всички ангажименти на областния управител по организационно-техническата подготовка бяха изпълнени в съответствие с Изборния кодекс, решенията на ЦИК и получените указания от Администрацията на
МС.

Всички необходими изборни
книжа и материали са разпределени и предоставени

Създадени бяха оптимални условия и необходимата организация за получаване и
предоставяне на избирателните списъци и
всички изборни книжа и материали на общинските администрации.

Спазени са всички нормативни изисквания

Успешно бяха изпълнени задълженията и
отговорностите на областния управител за
нормалното протичане на изборния процес
в съответствие с Изборния кодекс, решенията на ЦИК и получените указания от Администрацията на МС.

17

12. Адекватно
реагиране на
всички адресирани към
Областния управител предложения, сигнали, искания
на граждани,
организации и
Омбудсмана

12.1. Периодични заседания на Комисията за
работа с
предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
12.2. Подпомагане на
Областния
управител в
приемните
дни за граждани и извършване на
последващи
действия и
проверки по
поставените
от тях проблеми и подадените сигнали

Успешно решаване на
поставените
проблеми

Брой проведени заседания на Проведени 33 заседания.
комисията
Разгледани 38 преписки, обБрой разгледани преписки
разувани по предложения и
сигнали.
Брой приключени преписки
Приключени 30 броя преписки
Брой поставени, разгледани и
решени проблеми
Организирани и проведени 12
броя приемни дни на областен управител на област
Сливен

Напълно постигната цел
За периода януари-декември 2019 г. са
проведени 33 заседания на Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите
административни структури, които осъществяват административно обслужване,
както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на
територията на областта. В съответствие с
разпоредбите на Глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс са разгледани
38 предложения и сигнала, по които са образувани 33 преписки. Приключени са 30
от преписките, като: 15 от постъпилите
сигнали и предложения са препратени до
компетентния орган или институция; 5 са
изпратените мотивирани отговори от областния управител; 10 от сигналите са приети за сведение.
В по-голямата си част сигналите засягат
проблеми отнасящи се до: отглеждане на
животни в частен имот без спазване на необходимата хигиена, опазване на мемориал, поставяне на осветително тяло на паметника на загинали алпинисти, проблеми с
питейната вода в село, свободно движение
на стада животни,нанасящи щети върху
трайни насаждения, проблеми с електроснабдяването и водата във вилна зона, незаконно строителство, нахлуване в чужд
имот и нанасяне на материални щети,
проблеми с парното отопление в общест-
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13. Добро административно
обслужване и
превенция на
корупционните
практики.

13.1 Контрол
върху спазването на
вътрешните
правила на
системите за
финансово
управление и
контрол
/СФУК/;

Намален
Извършване на контрол на 3
брой на неп- месеца
риключените
в установения законов
срок преписки
по вина на
администрацията.

вена сграда, искане за отстраняване на
последиците от стихийни бедствия и др.
Ежемесечно, както и при възникнала необходимост, се приемат граждани. Проведени
са 9 приемни дни. Общият брой на приетите граждани през приемните дни и извън
тях е 13 души. Извършени са последващи
действия по техните законни искания. Своевременно се уведомяват гражданите за
предприетите действия и/или за разрешаване на поставените проблеми. По въпроси, които не се отнасят конкретно до областна администрация и не са в правомощията
за решаване от областния управител,
гражданите са насочвани към компетентните органи и институции.
Извършван ежемесечен конт- Напълно постигната цел
рол
Ежегодно се извършва преглед и оценка на
всички вътрешни актове, за да бъдат приведени в съответствие с настъпилите промени в правната рамка и идентифицирани
пропуски, които позволяват извършване на
дейности с корупционна насоченост във
вреда на държавата и обществения интерес.
Общият брой регистрирани преписки в Областна администрация за 2019 г. е 3426
броя.
Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на поставените задачи.
В края на годината няма неприключени в
законоустановените срокове преписки по
вина на администрацията.
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13.2 Специализирано
обучение на
служителите,
работещи в
Центъра за
административно обслужване;
13.3 Проучване удовлетвореността на потребителите от
предоставените административни
услуги

Повишаване Проведени обучения
на специфичната компетентност на
служителите

Подобряване
на системата
за обратна
връзка от
потребителите с цел повишаване
нейната
ефективност,
устойчивост и
достоверност

Проведени 2 обучения

Обобщени резултати от поИзвършено проучване за пепълнените от потребителите риодите януари - декември
на административни услуги ан- 2019 г.
кети относно удовлетвореността от качеството на обслужва- Обобщени резултати от поне в Областна администрация пълнените от потребителите
Сливен
на административни услуги
анкети относно удовлетвореността от качеството на обслужване в Областна администрация Сливен, проведено
в периодите януари - декември 2019 г.

През 2019 г. служители работещи в Центъра за административно обслужване преминаха 2 обучения.

С цел насърчаване на гражданското общество за споделяне на мнения и подаване
на сигнали при случаите на корупция, продължава периодично да се провежда анкетно проучване за удовлетвореността на
гражданите от качеството на административното обслужване в администрацията.
Резултатите от попълнените анкети за периода януари – декември 2019 г. бяха
обобщени и анализирани, като анализът
отчете следните изводи:
- Потребителите на административни услуги са удовлетворени от качеството на обслужване по отношение на осигуряването на
необходимата информация, бързината и
организацията на обслужването;
- Административните услуги се извършват в
рамките на законоустановения срок.
- Отношението на служителите към посетителите на администрацията е любезно и
отзивчиво.
- При поискване гражданите получават от
администрацията информация за нейната
работа.
Проведена беше работна среща с участието на представители на неправителствени
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14.Ефективно
и икономично
разходване на
бюджета на
Областна
администрация Сливен

14.1 Системна отчетност,
постоянен
мониторинг
и контрол
на разходите.Извършва
не на ежемесечен и
тримесечен
мониторинг
на риска

Поетите ангажименти
да са в рамките на утвърдения
бюджет и
намаляване
размера на
вземания от
контрагенти
и задължения към
доставчици.

Усвоен годишен бюджет

организации на гражданите и бизнеса за
обсъждане и консултиране на получената и
анализираната информация за удовлетвореността на потребителите от предоставяните от Областна администрация Сливен
административни услуги.
Утвърден от Министерски съ- Напълно постигната цел
вет уточнен план към 31.12. През 2019 г. беше осъществяван непрекъс2019 г.
нат контрол върху извършваните разходи
от администрацията по програми и дейности. Създаде се организация за навременна
оценка на предстоящи разходи, като се
подбираха и финансираха най-неотложните
задължения и ангажименти. Стремежът
беше, финансовото управление да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно очертани приоритети. Поемаха
се и се погасяваха задължения само в рамките на утвърдения за 2019 г. бюджет, като
не се допусна поемането на ангажименти,
необезпечени с бюджетен ресурс.
Положиха се усилия за намаляване размера на вземанията от контрагенти, както и
размера на задълженията към доставчици.
Изготвеният касов отчет към 31.12.2019 г. и
обяснителната записка към него, бяха приети от МС.
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15. Ефективно
управление на
човешките ресурси
чрез по- добра
съгласуваност
на целите на
областната
администрация и работните планове,
кариерното
развитие и повишаване
на компетентността на служителите

15.1.Осигуряв
ане на съгласуваност на
целите на ОА
с целите на
работните
планове на
служителите

Осигурена
100% съгласуваност на цели- 100% съгласуваност на целисъгласувате на ОА с целите на работте на ОА с целите на работност на цели- ните планове на служителите ните планове на служителите
те на ОА с
целите на
работните
планове на
служителите

15.2 Участие
на служителите на администрацията в обучения
и семинари в
т.ч. обучения
за професионално и служебно развитие към ИПА

Повишаване
на професионалната
компетентност на служителите

Брой обучения

5 проведени обучения

Брой обучени служители

13 обучени служители

Напълно постигната цел
В началото на 2019 г. се изготвиха индивидуалните работни планове на служителите
в администрацията като се отчетоха основните цели, преките задължения и компетентностите, определени в длъжностните
характеристики. Вниманието беше насочено към това, определените цели в плановете на служителите да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с
целите на администрацията и измерими.
През 2019 г. служители на Областна администрация Сливен взеха участие в обучения за професионално и служебно развитие, както следва:
- Обучение на тема „Прилагане на АПК за
юристи“, организирано от Института по
публична администрация
- ДА „Електронно управление“ – Обучение
на тема „Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност“, организирано от ДА „Електронно управление“;
- Обучение „ЗОП – експертни насоки за
прилагането му“, организирано от АПИС;
- Обучение на тема „Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти“,
организирано от Информационно обслужване.
- Обучение на тема „Насилие, основано на
пола, сред жени, деца, мъже – търсещи
закрила, бежанци и мигранти”, организирано от Фондация „Асоциация Анимус”.
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16. Осигуряване на ефективна работата на ОСС и
организиране
дейността на
Областния съвет за намаляване риска
от бедствия

16.1 Поддържане в актуално състояние на Плана
за защита
при бедствия,
Плана за нарастване на
готовността
за работа във
военно време
и Плана за
противодействие на тероризма
16.2 Разработване на
Програма за
намаляване
на риска от
бедствия

16.3 Приемане и съгласуване на Общинските
планове за
защита при
бедствия за
2019

Повишаване на нивото на сигурност на населението
на областта
по отношение на риска и заплахите

Актуални План за защита при
бедствия, План за нарастване
на готовността за работа във
военно време и План за противодействие на тероризма
Брой проведени заседания

Разработена и въведена
Програма за намаляване на
риска от бедствия

Напълно постигната цел
Приет е план за противодействие на тероризма в областта, разработени са мерки за
противодействие на тероризма във всички
учреждения и институции.
Въведени в действие заповеди по изпълнението на постановления на Министерския
Проведени 2 заседания на
съвет отнасящи се до отбранително мобиобластния съвет за сигурност лизационната подготовка.
за определяне на заплахите и Създадена е организация и взаимодейстпротиводействия срещу тях.
вие между институциите.
Определени методики за разработване на планове за защита при бедствия в областта.
Приет план за противодействие на тероризма в областта

Отдадени указания за подобряване на средата за сигурност .
Проведени съвещания и набелязани мерки за изпълнение.
Определени са приоритетите
в работата. Определяне на
реда за постигане на резултатите.
Приети Общински планове за Стартирана процедура по
защита при бедствия
разработване на план за защита при бедствия. Оказана
Осигуряване на действието
помощ на общините при разна актуални планове в общи- работване на общински планите.
нове за защита при бедствия
Разработен 1 Общински план
за защита при бедствия

Въведени в действие постановления на
Министерския съвет по отбранително мобилизационната подготовка, чрез Заповеди
и указания на областния управител. Подобрено е взаимодействието между институциите.

Разработени са планове за защита при
бедствия в част от общините, тече процес
на разработване в останалите общини.
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17. Публикуване и актуализиране, съгласно Решение на Министерски съвет,
на публична
информация,
която се поддържа от Областна администрация в
Портала за
отворени
данни
в отворен
машинночетим
формат,
позволяващ
повторна
употреба.

17.1 Поддържане в
актуално
състояние на
публикуваната от Областна администрация информация в
Портала за
отворени
данни

Подобрен
достъп до
обществена
информация на
гражданите
и бизнеса и
използването й за търговски и
нетърговски
цели.

Актуална информация в регистрите, публикувани в
Портала за отворени данни

Съгласно РМС № 54 от 1
февруари 2019 г. и приложенията към него, Областна администрация Сливен няма
задължението да публикува
нов набор от данни през 2019
г.

Напълно постигната цел
Публикуваната публична информация от
Областна администрация Сливен в Портала за отворени данни се поддържа в актуално състояние.
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